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DEBRECENI 2017. március 10., XXVI/10.

NYÍLÁSZÁRÓK

Bemutató terem,
Debrecen, Kassai út 117.

Tel: 06-20/938-4831,
52/748-683

www.ajto-diszkont.hu

Építkezik, felújít? Ne költsön többet,

ha megtakaríthat, válasszon prémium minőségű

Porta Doors ajtókat!

 gyári képviselete

Mit ünneplünk március 15 -én?
Legújabb kori történelmünk 
során mindig kiemelkedő 

jelentőséggel bírt 1848. már-
cius 15. megünneplése.

�Lapozzon a 2. oldalra

Személyre szabott szolgáltatás, egyedi igények 
megvalósítása különleges szép környezetben.

Debrecenben az első olyan üzlet, ami 
külön szalon résszel rendelkezik.

A szalon rész lehetővé teszi a romantikus lánykérést, 
eljegyzést ami egy szép környezetben készült fotóval 
megörökíthető vagy egy kapcsolat megerősítésére 

szolgáló szép ékszer ünnepélyesen átadható.

Aranyvirág
Ékszerszalon
Db., Csapó u. 43.
Nyitva: H.–P.: 9–18, Sz.: 9–13

Tel.: 06-30/214-1006
Brill, drágaköves, arany és ezüst ékszerek

széles választéka.
Különleges egyedi szalonékszerek.

Ezüst ékszerekre 

30% 
kedvezmény

Arany és brill ékszerekre: 

20%
kedvezmény

Nyitási akció: 03. 01.–03. 31.

Sz.: 9–13
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RÉGI ABLAKAIT
rendberakjuk
bontás nélkül!

20/451-1346

Ingyenes felmérés!Ingyenes felmérés!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

hõtechnikai
mechanikai

felújítás!

Új ablakot
szeretne?
Új ablakot
szeretne?

Fa nyílászárók
széles választékát

kínáljuk egyedi
kivitelben és

méretben!

- Hõszigetelt
   üveg csere
- Szigetelés
- Pászítás
- Zár csere

www.faablakmester.huwww.faablakmester.hu
Gácsi Zoltán

Egyedi igényei vannak?

Ön meg álmodja, mi megvalósítjuk
rövid  határidővel!

Ha Debrecenben szeretne kiváló minőségű
ülőgarnitúrát vásárolni, akkor a legjobb helyen jár!

Minőségi, egyedi bőr és szövet ülőgarnitúrák a gyártótól.

ÚJ  B Ú TO R Ü Z L E T  D E B R E C E N B E N !

Fragola Bútorkert

Ingyenes CSONTSŰRŰSÉG,
vérnyomás, vércukor és koleszterin mérés.

MÁR 7 ÓRÁTÓL NYITVA!

SAS PATIKA ÉS REFORMHÁZ  
Keresse fel Debrecen egyik legszebb történelmi múltú patikáját! 

Debrecen,
Hatvan u. 66.

Tel.: (52) 314-807;
(52) 536-067

AMIT ÖNÖKÉRT MÉG TESZÜNK:
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Nyitva tartás: hétfő–péntek: 7–21 óráig,Nyitva tartás: hétfő–péntek: 7–21 óráig,
szombat: 8–19 óráig, vasárnap: 9–13 óráig.szombat: 8–19 óráig, vasárnap: 9–13 óráig.
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NAGY GRÁNIT

Tel.: 06-30-219-3665Tel.: 06-30-219-3665

Gránit síremlékek

235.000 Ft-tól

Régi sírkövek felújítása.Régi sírkövek felújítása.
Bontás, visszaállítás temetésekhez.Bontás, visszaállítás temetésekhez.
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Debrecen, Pesti u. 2. – Tesco mögött · Tel.: 52/320-652Debrecen, Pesti u. 2. – Tesco mögött · Tel.: 52/320-652

ROZA SZŐNYEGHÁZ

DISZKONT
PVC 990 Ft/m2-tőlVC Ft/m2

PVCPVC

Nyitva: H–P: 900–1800, Szo: 900–1500

16.990 

Ft-tól!
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Db., Vágóhíd u. 6. (a híd lábánál) 

Tel.: 52/455-255

híd u. 6. (a híd lábánál)

55-255

AKCIÓ

Várjuk minden kedves meglévő és új vásárlónkat!

Étkezési utalványt és Szép-kártyát elfogadunk!
Üzletünkben bankkártyával is lehet fi zetni!

Az akció érvényessége: 2017. 03. 10.–03. 16-ig.

Olcsó 
árak!

Friss csirke mellfi léFriss csirke mellfi lé  1199 Ft/kg1199 Ft/kg  1099 Ft/kg1099 Ft/kg
Friss csirke faroscombFriss csirke faroscomb  399 Ft/kg399 Ft/kg  349 Ft/kg349 Ft/kg
Friss sertés oldalasFriss sertés oldalas  1099 Ft/kg1099 Ft/kg  999 Ft/kg999 Ft/kg
Friss sertés darálthúsFriss sertés darálthús 99 999 Ft/kg9 Ft/kg  899 Ft/kg899 Ft/kg
Friss sütnivaló kolbászFriss sütnivaló kolbász  1149 Ft/kg1149 Ft/kg  1049 Ft/kg1049 Ft/kg
Fagyasztott pulyka vörösapróhúsFagyasztott pulyka vörösapróhús  849 Ft/kg849 Ft/kg  699 Ft/kg699 Ft/kg
Előfözött konyhakész pacal 1kgElőfözött konyhakész pacal 1kg  1399 Ft/kg1399 Ft/kg  1299 Ft/kg1299 Ft/kg
Paraszt kolbász (Privát)Paraszt kolbász (Privát)  1599 Ft/kg1599 Ft/kg  1299 Ft/kg1299 Ft/kg
Kőbányai sör 0,5l Kőbányai sör 0,5l Egys. ár: 338 Ft/lEgys. ár: 338 Ft/l  199Ft/db199Ft/db  169 Ft/db169 Ft/db
Tiszacsepp étolaj 2l Tiszacsepp étolaj 2l Egys. ár: 390 Ft/lEgys. ár: 390 Ft/l  899 Ft/db899 Ft/db  779 Ft/db779 Ft/db
Háztartási vegyi áruk, sörök, üdítők, alapvető élelmiszerek olcsón kaphatók!Háztartási vegyi áruk, sörök, üdítők, alapvető élelmiszerek olcsón kaphatók!

AKTUÁLIS

1848. március 15-én  ■
Pest-Budán is kitört és 
győzött a forradalom a 
nemzeti és az egyete-
mes emberi szabadság, 
a polgári átalakulás jel-
szavaival.

A pesti Ellenzéki Kör, a fi atal 
értelmiségiek radikális csoport-
ja1848. március 5-én bekapcso-
lódott a pozsonyi rendi ország-
gyűlés politikai küzdelmeibe. 
Aláírásokat gyűjtöttek Kossuth 
Lajos március 3-iki felirati javas-
latának támogatására. Március 
19-én szerettek volna népgyű-
lést tartani, hogy ismertessék 
a követeléseiket és a Tizenkét 
pontot. Azonban március 14-én 
este az előző napi bécsi forrada-
lom híre megérkezett Pestre. Így 
a Pilvax kávéházban összegyűlt 
ifjak nem vártak tovább köve-
teléseikkel. A Tizenkét pontot 
felolvasták a Pilvax kávéházban 
gyülekező ifjaknak, majd Pető-
fi  elszavalta a Nemzeti dalt. Ez-
után Petőfi  és mintegy tíz társa 
a szemerkélő esőben elindult a 
Pilvaxból az egyetemre, ahol 
minden helyszínen elhangzott 
a kiáltvány és a Tizenkét pont, 
Petőfi  pedig elszavalta költe-
ményét. A tömeg Petőfi  vezeté-
sével mintegy kétezresre nőtt, 
átvonultak a közeli Landerer 
és Heckenast nyomdához. Az 

ifjúság vezetői által a nép ne-
vében lefoglalt gépeken cen-
zúrázatlanul nyomtatták ki 
a Nemzeti dalt és a Tizenkét 
pontot.  Irinyi József szétosztot-
ta a szabad sajtó első példányait, 
mely nagy sikernek örvendett. 
A felbátorodott kezdeményezők 
délután háromkor a Nemzeti 
Múzeumnál nagygyűlést tar-
tottak, addigra már mintegy tí-
zezren. A tömeg a Pest városi ta-
nácshoz vonult, majd hatásukra 
a tanács tagjai csatlakoztak a 
követeléseikhez. Forradalmi vá-
lasztmány alakult, majd a nép 
elindult Budára, a Helytartóta-
nácshoz, amely elfogadta a Ti-
zenkét pontot, azonnal eltörölte 
a cenzúrát. Szabadon engedték 
Táncsics Mihályt, akit a tömeg 
diadalmenetben vitt Pestre. 

Debrecenben is 
emlékeznek

Március 15-én 14.00–20.00 
között „TALPRA MAGYAR!” – 
táncház a Motollával várja az 
érdeklődőket a Debreceni Mű-
velődési Központ Pódiumtermé-
ben. A programon kötélverés, 
kokárdakészítés és címerterve-
zés várja a gyerekeket, valamint 
verbunk, palotás és körmagyar 
bemutató is lesz, melyet táncta-
nítás követ. Közreműködnek 
a Debreceni Népi Együttes, a 
Forgórózsa Néptáncegyüttes, a 
Főnix Néptáncegyüttes, a Haj-
dú Táncegyüttes, a Debreceni 

Honvéd Táncegyüt-
tesés a Hortobágy 
Néptáncegyüttes 
táncosai. Bárdosi 

Ildikó és Juhász Erika 
műsora Molnár Miklós ban-
dájával fellép a ’48-as magyar 
forradalom és szabadságharc 
emlékezetére.

A Tizenkét pont 
„Mit kíván a magyar nemzet.

Legyen béke, szabadság és 
egyetértés
1. Kívánjuk a sajtó szabadsá-

gát a cenzúra eltörlésével.
2. Felelős minisztériumot 

Buda-Pesten.
3. Évenkénti országgyűlést 

Pesten.
4. Törvény előtti egyenlő-

séget polgári és vallási 
tekintetben.

5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Úrbéri viszonyok 

megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet 

egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.

10. A katonaság esküdjék meg 
az alkotmányra, magyar 
katonáinkat ne vigyék kül-
földre, a külföldieket vi-
gyék el tőlünk.

11. A politikai státusfoglyok 
szabadon bocsátassanak.

12. Unió.
Egyenlőség, szabadság, 

testvériség!”

„Éljen a magyar szabadság, 
éljen a haza!”

4 0 3 3  D e b r e c e n , 

D i ó s z e g i  ú t  3 - 5 .

www.tuzepdeb.hu

Tel.: 06 52 536-777
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Debrecen, Bethlen u. 46. (A régi terhesgondozó épületében, a Mandula Cafe mellett.) 
Telefon: 52/316-972 Nyitva tartás: H.–P.: 9–18, szombat: 9–13.

w w w.olcsoszemuveg.hu

NAGYON SZÉP SZEMÜVEGEK, NAGYON OLCSÓN!NAGYON SZÉP SZEMÜVEGEK, NAGYON OLCSÓN!

A SZEMÜVEG

NEM LUXUS

IDEJEIDEJE

MÁSKÉPP GONDOLNIMÁSKÉPP GONDOLNI

A VÁLSÁG-raA VÁLSÁG-ra

Válság Szemüvegdiszkont®, TÖRV.VÉDVE!
Szemüveg 6500 Ft-tól6500 Ft-tól  Bifokális szemüveg 9900 Ft-tól9900 Ft-tól  Multifokális szemüveg 19 900 Ft-tól19 900 Ft-tól
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www.autouvegdebrecen.hu

CASCO-S ÜVEGKÁR 
RENDEZÉS AKÁR 

ÖNRÉSZ NÉLKÜL IS!

Autóüveg
be

épített

biztonság
...

tó

gyula.vass@nsg.com
www.pilkingtonagr.hu

Debrecen, Köntösgát sor 15.
Tel.: 52/324-585,

mobil: 30/9488-144
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Nyitási kedvezményekkel kedveskedünk Önnek:

2

���������	
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Csak februárban     Ft-ért vásárolhat hallókészülék elemet.*

�������	�����	
Vegyen részt ��������	�����������������	és 
 �����!�"���#����** ajándékozzuk meg. 

1

$$$%��&��'��%�(

Látogasson el új
hallásvizsgálónkba!

Megnyílt )�*�!�	 ����!���
�������������"�#	�� !�&�� ��

*A kedvezmény maximum 12 db Hörex típusú elem vásárlására használható fel. 
    A részvételhez hozza magával hallókészülék kiskönyvét.
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8<;	�� !�&��C	D6�6��	�6!	<%	<;	�� !�>8< (A Cson(A Cson( ksonkatem mellett)templom mellep

3 
-D3�00�	E�3	
�	01�D��,0�	��D���� 
Játsszon ��!������	���!�)6���#6!�	
2017. '� !(�!	<8:<>%	között.
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Stabil hátterű fuvarozó vállalkozás 

nemzetközi gépjárművezetőket 

keres (C+E kat, előny D)

tapasztalattal hűtős szerelvényekre. 

2-3 hét kint tartózkodás.

Német, angol viszonylatok.Német, angol viszonylatok.
Korrekt bérezés és munkafeltételek.Korrekt bérezés és munkafeltételek.

Cafeteria juttatások.Cafeteria juttatások.

Fényképes önéletrajzokatFényképes önéletrajzokat
a következő e-mail címre várjuk: a következő e-mail címre várjuk: 
munkaugy@konigtrade.humunkaugy@konigtrade.hu

Telefonon a következőTelefonon a következő
számokon lehet érdeklődni:számokon lehet érdeklődni:
0630/83000800630/8300080
0630/82864960630/8286496
0630/33973040630/3397304
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üzletüzletüzlet

KATÓ ÉVA ÉS KATÓ K. ATTILA DRÁGAKŐ-SZAKÉRTŐK

Debrecen, Széchenyi u. 1. sz. tel.: +36-30/205-7358
Nyíregyháza, Kossuth tér 8. sz., Metropol üzletház fszt. tel.: +36-30/498-8884

Miskolc, Széchenyi u. 78., Metropol üzletház  I. emelet tel.: +36-30/869-1820
Békéscsaba, Luther u. 7/3. sz. tel.: +36-30/235-2699

www.asvany-ekszer.hu
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A gombák természetes erejének ismerete több évezredre 
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer 
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 
�������	�
���

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Debrecen, Cegléd u. 2.
+36-52/787-038
www.max-immun.hu,  info@max-immun.hu
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06-70/883-7339

irodadeb@opuswork.eu

395016

395015

PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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Székesfehérvári munknknknknknknknkalehhhhetőseteeteee ég!gg

B 160000 F l bé
INGYENES SZÁLLÁSSAL

BBBBoooolllldddoooogggggg

nnnnéééééénnnn vvééé nnnvvvv aann pppaaaa oooooopp tttooo !!!!!!!tt

március 10. • Ildikó

március 11. • Szilárd

március 12. • Gergely

március 13. • Ajtony, Krisztián

március 14. • Matild

március 15. • Kristóf

március 16. • Henrietta

Konténeres

törmelékszállítás

06-20-222-41-61

317031

VIZES, NEDVES 
SALÉTROMOS 

lakások, pincék utólagos vegyi
falszigetelése, injektálása, kő, 

vályog, vegyes falazat esetén is. 
Pinceszigetelésnél nem kell megvárni 
a víz elszívódását. Profi anyagokkal, 

nagy szakmai gyakorlattal.

Érdeklődni: Németh Károly 
06-70/333-4804, 06-70/333-4814
nemethkaroly1970@citromail.hu
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Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr  
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Debrecenben
március 11-én.

382328

Erzsébet utalványt elfogadunk.
Üzletünkben bankkártyával is fizethet.
Nyitvatartási idő: Hétfő és Vasárnap: zárva
Keddtől Péntekig: 06.00-18.00. Szombat: 06.00-13.00-ig.

Akció!
2 0 17.  0 3 .  0 3 –1 9 - i g .

Erzsébe

Étkezési tyúktojás (dobozos, M-es) 29 Ft/db
Paradicsomos kenőmájas
   400 g (757 Ft/kg) 299 Ft/db

Pulykafartő 199 Ft/kg

Sertés lapocka 849 Ft/kg

Csirkemell fi lé 999 Ft/kg

Csirke faroscomb 399 Ft/kg

Csirke farhát 99 Ft/kg

/k/kggggg

/kg

/kg

/k/kkkkkkkkkkk/kgggggggggggg

Megújult
környezetben

várjuk
vásárlóinkat
a Debrecen,

Mester u. 19.
alatti

üzletünkben!
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garanciával, rövid  határidővel,

a legjobb árakon!

táridővel,garanciával, rövid  hatg ,gg ,, áridővearanciával, rövid hat őö őc áridővelgaranciával, rövid ha váaranciával, rövid ha őö dd tágaranciával, rövid hat eranciával r rögg l,l,, táridővearanciával, rövid  hat dd ridővenciával  rövid  ha
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e-mail: info@irodagepjavito.hu

Online pénztárgép
– értékesítés
– beüzemelés
– tanácsadás
– szervizelés

Fénymásolók, nyomtatók forgalmazása, javítása
Irodagép javító és Forgalmazó Bt. 
4032 Debrecen, Lehel u 14. 
Tel.: 52/482-978, 541-750. Tel./fax: 52/412-289

ne pééén tztááár éégép
tékesítés

p

eüzemelés

www.irodagepjavito
e-mail: info@irodagepjavito

4032 Debrec
Tel.: 52/482-97Tel.: 52/482 97JAIROD GÉP

vító

––– be
– tan
– sze

FéFéFéFéFénynyny áááámámámásosolólólólókk, nyomtatók forg
avító és

L h

OOOOnllililin
–––– – ért

be

y , y
Irodagép j
4032 D bIROD GÉPA

130 000 Ft
Az ár a 27%-os áfát 

tartalmazza.

MADE IN GERMANYY

Debrecen, Nyíl u. 114.
+36 30 728 1688

Műanyag ajtók, ablakok, 
alu redőnyök, garázskapuk, 
beltéri ajtók, árnyékolók.
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Petro-Csontkovács
06 20 297-5735 • Debrecen, Pesti u. 35.

A legmakacsabb és akár évek óta 
tartó és az antibiotikumok által 

sem szűnő legmakacsabb arc-és 
homloküreg gyulladást is lehet 
vele csökkenteni, illetve teljes 

egészében megszüntetni akár már 
az első kezelés alkalmával.

Számtalan jótékony hatása 
mellet szeretném kiemelni 

az arcüreggyulladás, 
homloküreg gyulladás igen 

igen gyors és hatékony 
megszüntetését ezzel a 

módszerrel.

FEJ-CSONTKOVÁCSOLÁSFEJ-CSONTKOVÁCSOLÁS
A Danubius Zrt. balatonfüredi, szezonális szállodái felvételt

hirdetnek az alábbi munkakörökbe, 2017 áprilisától:

PINCÉR / SZAKÁCS / SZOBATAKARÍTÓ / SEGÉDMUNKÁS /

KERTÉSZ / USZODAMESTER / LONDINER /

SZÁLLODAI RECEPCIÓS (német és angol nyelvtudással)

Biztosítunk: kedvezményes étkezést, utazási hozzájárulást, 
szállást 2 ágyas szobákban. Jelentkezés: fényképes önéletrajz 

küldésével az annabella.hr@danubiushotels.com címre.

Az árak egész rekeszre értendők!

ÁLLATELEDEL
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KÖNYVELÉS
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FOUR ENTRY KFT.FOUR ENTRY KFT.

Vállaljuk egyéni 
vállalkozások, 

Kft., Bt. teljeskörű 
könyvelését.

KÖNYVELÉSKÖNYVELÉS

0670/620-15750670/620-1575☎

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

32
26

30

Konténeres 
szemét,
törmelék
és egyéb
hulladékszállítás

       52/430-826,
06-30/9430-826
�           

Szakemberek A-Z-ig
SÍREMLÉK
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SÍREMLÉKEK
készletről kedvezményesen*!

(akár 50.000 Ft engedmény)
*2017. 03. 31-ig vagy a készlet erejéig!

Db., Kassai út 96.
(volt Autóklub területe a buszmegálló mellett)

Tel.: 20/933-5023
www.sirkovek.hu

www.derecskeikalyhas.hu31
36

39

CSERÉPKÁLYHA

Professzionális

szőnyegtisztítás

Debrecenben!

Debrecen, Füredi út 98. 
Debrecen, Füredi út 98. 

(Medicor udvarban)
(Medicor udvarban)

06-20/950-5515
06-20/950-5515

Házhoz

szállítással is.

www.varazsszonyeg.hu
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SZŐNYEG
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ÁLLATORVOS
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VESZETTSÉG OLTÁSI 
és MIKROCHIPPELÉSI
       AKCIÓ!

Csak MOST,
Csak MÁRCIUSBAN! 
Hívjon bátran a 
+36 70 771 45 02+36 70 771 45 02 -es telefonszámon! -es telefonszámon!
www.haztajiallatorvos.hu

és MIKR
  A      

HÁZNÁLHÁZNÁL
egyszerűen, rugalmasan!egyszerűen, rugalmasan!

Ami NINCS: kiszállási díj
Ami LESZ: igen jó ár, kényelem
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Csirkecomb-
csontozásban
jártas férfi

henteseket 
keresünk 
Ausztriába.

 Tel.: +36-70/555-6699 
vagy +36-20/450-000238

70
6

1

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu

VÍZSZERELÉS

39
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Papp és Tsa. 
Élelmiszer Ker. Kft.
Hús- és Hentes-
áru üzlet

HAJDÚHÚS 
2000 Kft.

Húsdiszkontáru üzüzlelett

4032 Debrecen, Egyetem sgt. 54.

(Régi Egyetem Kávéház mellett)
4030 Debrecen, Diószegi út 7.(Benzinkút után jobbra, megközelíthető  

30, 15, 41Y buszjáratokkal)

Nyitva tartás:
K.–P.: 5.00–17.00

Szo.: 5.00–13.00
V., H.: zárva

Nyitva tartás:

K.–P.: 6.30–18.30

Szo.: 6.30–13.00

V., H.: zárva

Kftt.t.t.. HHHHAJDÚ
200

Húsdisz

gt. 54.
t)

4030 De

H

Sertés húsok:Sertés húsok:
Sertés karaj csontos 1099 Ft/kg1099 Ft/kg
Sertés hátsó csülök 799 Ft/kg799 Ft/kg

(Az árak az áfát tartalmazzák)

Hagyományos ízeket kedvelők számára ajánljuk a régi időket Hagyományos ízeket kedvelők számára ajánljuk a régi időket 
felidéző saját gyártású minőségi termékeinket.felidéző saját gyár tású minőségi termékeinket.

Lecsókolbász 699699 Ft/kg Ft/kg
Füstölt pléholdalas 799799 Ft/kg Ft/kg
Hajdú füstölt kolbász  1249 Ft/kg

Keresse üzleteinkben a 

Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS)
 megjelöléssel ellátott hústermékeinket!

KKeKeKeKKeKeKeKe

Kiváló MinKiváló Min
nnnn aa a    

hús (KMS)hús (KMS)
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Ismét könnyen elérhető!

Papp és Tsa. Kft.

kokokolblblbásásászzzzzzz 112
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369010

2020Gyerekpelenkák 2020 Ft-tól.
Házhoz szállítás 200 db-tól

Debrecenben ingyenes!
Debrecen, Apafi utca 64.

Tel.: 06-30/489-2423, 06-20/317-5196

Az amerikai Snap-on cégcsoporthoz tartozó,
garázsipari berendezések és azok részegységeinek  

gyártásával foglalkozó
SNAP-ON EQUIPMENT HUNGARY Kft.

soproni gyárába, a termelés növelése érdekében  
az alábbi pozíciókba keresi leendő munkatársait:

A szakmai önéletrajzokat és a jelentkezéseket 
a livia.berkine@snapon.com e-mail-címre, illetve levélben  

a 9400 Sopron, Somfalvi út 13. címre kérjük elküldeni.

Feladat:  
•  CNC-esztergagépek 

beállítása és üzemeltetése.

Előny:  
•  CNC-esztergagépek beállí-

tásában szerzett gyakorlat.

GÉPBEÁLLÍTÓ

Feladat:  
•  esztergagépek kezelése.

Elvárások:  
•  általános iskolai végzettség.

BETANÍTOTT 
GÉPKEZELŐ

Előny: gépkezelői gyakorlat. 
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Kos - A csillagok azt üzenik, 
ha valami nem működik, nem 
szabad tovább erőltetni. A 
szerelemben és a partnerkap- 
csolatban is érdekes 

lehetőségei adódnak. Mars, az Ön 
uralkodó bolygója, még csütörtökig Ön 
mellett áll, utána pénteken belép a Bika 
jegyébe, és erői kissé alábbhagynak. 

Bika - Minden, amit a héten 
kap az Univerzumtól, hosszú 
távra szól. Az ajándékok, a 
lehetőségek, a kapcsolatok, 
minden. Péntektől Mars belép 

az Ön jegyébe, és elkezdődik egy izgal-
mas időszak. Úgy néz ki újabb vagy 
legalábbis új elköteleződés vár Önre kar-
rier tekintetében. 

Ikrek - A héten azt tapasztal-
hatja, bármerre is lép, falakba 
ütközik. Hiába elszánt, akara-
tos és határozott, egyik célját, 
tervét sem képes véghezvinni. 

Álljon meg egy pillanatra és gondolkod-
jon el azon, mi van, ha azért akadályoz-
zák, mert egyszerűen nem most jött el 
ezeknek a céloknak a megvalósítása?

Rák - Érzelmi problémája 
felemészti minden energiáját. 
Csak teljesen fölöslegesen 
pazarolja az idejét olyan dol-
gokra, melyek már réges-ré-

gen aktualitásukat vesztették. Azonban, 
hála a Nap és Merkúr jótékony segít-
ségének, ebben az időszakban több dolog 
is jóra fordulhat az életében.

Oroszlán - Ez a hét változatos 
eseményeket és fordulatokat 
tartogat Önnek. A legtöbb-
jük olyan lesz, amilyenekre 
még csak nem is számított. 

Ezzel együtt új kapuk nyílnak meg. Még 
rengeteg dolga van azelőtt, hogy rálépne 
erre az új útra, ezért szentelje ezt a hetet 
a problémás ügyeire. 

Szűz - Ezen a héten Merkúr, az 
Ön uralkodó bolygója, irányít. 
Kapcsolatba lép a Nappal és 
Plútóval is. Mindenesetre a 
Nappal nem jön olyan jól 

ki, mint Plútóval. Ezért kedden fél-
reértésekre kerülhet sor. Erős késztetést 
érez arra, hogy rendbe tegye őket és a 
fontosabb kapcsolatait ápolja is.

Mérleg - Ezen a héten jó 
esélyei vannak, de néhány 
akadályt is le kell küzdenie, 
amelyek azonban elsősorban 
önmagától erednek. Az is 

kedvező, ha időt fordít arra, hogy hosszú 
távú terveit mind alaposan átgondolja. 
Ehhez Merkúr alkalmat ad. Segít, ha az 
alkalmazkodó oldalát mutatja!

Skorpió - A hét elején úgy érzi 
majd nem vágyik másra, mint 
békére és nyugalomra, emi-
att pedig nehezen is rázódik 
vissza a mindennapokba. 

Figyeljen oda arra, hogy ne legyen 
kötekedő másokkal, még ha erre nagy 
is a kísértés. A hétvége csodálatos lesz, 
hála az égi energiáknak. 

Nyilas - Ez a hét sok szellemi 
inspirációt ad Önnek. Ezt az 
energiát célzottan felhasznál-
hatja a munkában. Merkúr 
is segít, aki jó szimatot ad az 

optimális lehetőségek megérzéséhez. 
Mindezek ellenére ne becsülje alá a real-
itást, járjon két lábbal a földön, és akkor 
nem érheti meglepetés. 

Bak - Még Önt is meg-
lepetésként éri majd, mennyi-
en egyet értenek Önnel vagy 
fogadják el terveit, ajánlatait. 
Ezért bármit is szeretne meg-

valósítani, annak most érdemes neki 
futnia! Ha most meg szeretné hódítani a 
kiszemeltjét, legyen türelmes! Erőszakkal 
csak az ellenkezőjét fogja elérni.

Vízöntő - A napokban az 
égiek komolyabb döntések és 
lépések megtételére sarkalják. 
Ezek által majd új távlatok 
nyílnak meg Ön előtt és mesz-

szebbre is jut, mint azt gondolná. Nincs 
más dolga, mint folyamatosan újabb 
célokat tűzni ki maga elé. Most nem sza-
bad pihennie, ez a cselekvés ideje!

Halak - A kéretlen vélemény 
nyilvánításával kellemetlen 
helyzetbe kerülhet, jobb, ha 
nem avatkozik bele egy régóta 
húzódó vitába. A passzív szem-

lélés lehet a legjobb taktika! Minden nap 
egy másik nagyszerű esély kínálkozik. A 
hétvégén a Telihold értékes embereket 
vihet az életébe.

 HOROSZKÓP 11. HÉT (2017. március 13-tól március 19-ig)

• Hagyományos módon pácolt, érlelt füstölt
hús és kolbász.

• Házias sütnivaló kolbász, hurka.
• Perzselt bőrű sós szalonna.

Debrecen, Tócóskert tér 5/A (Coop mögött a Karát mellett)

MEGNYÍLT!MMEEGGGNNYYÍÍÍÍÍÍÍLLTT!!

HÚSBOLT

PLASZTIK KERÍTÉSRENDSZER
Tönkre ment a kerítése?   

Nem tudja miből csinálja? Fából, vagy vasból?

Itt a megoldás!  MŰANYAGBÓL
 www.plasztik-keritesrendszer.webnode.hu

 Tel: 30 777 6772
395011

Debrecen, Monostorpályi út 37. • Tel.: 06-30/911-4123

H.–P.: 8.00–17.00, Sz.: 8.00–12.00

K E R É K PÁ R S Z E R V I Z

Felnőtt és gyermek  kerékpárok

szervizelése és alkatrészek.

Használt kerékpárok
nagy választékban garanciával

Szombaton is nyitva!
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Fehér-Belák Andrea
06-70/456-3436

andrea.feher-belak@russmedia.hu

Kuszkó-Sipos Ivett
30/543-6378

ivett.kuszko-sipos@russmedia.hu

Marosvölgyi Marianna
20/970-7013

mariann.marosvolgyi@russmedia.hu

Kállai István
30/570-2798

istvan.kallai@russmedia.hu

Forduljon bizalommal
munkatársainkhoz!

5 jú

Az 1666-os londoni  ■
tűzvész, a nagy francia 
forradalom, a II. világhá-
ború, vagy a 2011. szep-
tember 11-i terrorcselek-
mények – csak néhány 
esemény azok közül, 
amelyeket Nostradamus 
előre megjósolt.

A 16. századi 
francia asztroló-
gust, Michel de 
Nostradamust 
már kortársai is 
igazi látnoknak 
tartották, ám az, 
hogy ezek megva-
lósult jóslatok, vagy 
véletlen egybeesések csu-
pán, a mai mapig nem bizo-
nyított. Ha azonban tényleg 
hihetünk Nostradamus jö-
vendöléseinek, akkor hama-
rosan képesek leszünk kom-
munikálni az állatokkal, egy 

véreskezű diktátor képében 
eljöhet a „harmadik Antikrisz-
tus”, sőt a zombik támadása is 
valósággá válhat…

Az élőhalottak támadása
A manapság oly’ népszerű 

zombis fi  lmeknek és soroza-
toknak köszönhetően senki 
előtt sem ismeretlen a követke-
ző forgatókönyv: egy halálos 

vírusnak köszönhető-
en az emberek élő-

holtakká válnak, 
és vagy harapás-
sal, vagy karmo-
lással terjesztik 
a végzetes kórt. 
Nost radamus 

nemcsak elképzel-
te, de meg is jósolta a 

„holtak feltámadását”. A 
zombi szót ugyan soha nem 
említette, és eljövetelük pontos 
dátumát sem adta meg, hívei 
azonban a hetes számra és a 
milleniumra való utalás mi-
att 7000-re datálják a zombi-

apokalipszist, és úgy vélik, 
valamilyen gyógyszer vagy 
kezelés váltja majd ki az élő-
holt állapotot.

A „harmadik Antikrisz-
tus” eljövetele

Híres négysorosaiban 
Nostradamus három hatalmas 
és zsarnoki vezérről beszél, 
akiket Antikrisztusnak nevez. 
Egyes források Nerót, mások 
Napóleont tartják az első ilyen 
hadvezérnek, de a szakértők 
mindenhol egyetértenek ab-
ban, hogy a második Adolf Hit-
ler volt. Nostradamus jóslata 
szerint a harmadik Antikrisz-
tus még félelmetesebb lesz, 
mint az előző kettő együtt-
véve. Néhányan Szaddám 
Husseinben, mások Oszama 
Bin Ládenben vélték felfedez-
ni, sokan azonban úgy tart-
ják, még nem ismerjük a jö-
vő rettegett tömegygyilkosát, 
aki Nostradamus szerint a 
Közel-Keletről jön, és kék 

turbánban vonul be Európá-
ba, hogy uralma alá hajtsa az 
öreg kontinenst.

A III. világháború
A harmadik Antikrisztus in-

váziója robbantja majd ki a III. 
világháborút, ami 27 évig tart 
és nukleáris fegyverekkel, il-
letve a végső pusztulással fe-
nyeget. A jóslat szerint „1999-
ben az égből jön majd a terror 
királya, mielőtt és miután a 
háború uralkodik majd”. Az 
azóta történtekismeretében 
egyesek ezt úgy magyaráz-
zák, hogy 1999-ben kezdőd-
tek az előkészületek, ame-
lyek 2001. szeptember 11-ei 
merényletsorozathoz vezet-
tek. Nostradamus jövendölései 
azonban még sötétebb képet 
festenek a jövőre vonatkozóan: 
„az ég lángolni fog a 45. foknál. 

A lángok közelednek a hatal-
mas új városhoz”. A jövendö-
lésben szereplő várost sokan 
New Yorkkal azonosítják, amit 
az „Antikrisztus” nukleáris 
fegyverek bevetésével tesz 
majd a földdel egyenlővé.

Képesek leszünk az 
időutazásra

Nostradamus jóslatai sze-
rint a harmadik világháború 
során gyakorlatilag az egész 
Föld elpusztul majd, ezért túl-
élő tudósok egy csoportja kí-
sérletet tesz majd arra, hogy az 
időben visszautazva megaka-
dályozza a világháborút. Ez a 
próbálkozás azonban kudarc-
ba fullad, és az időutazás so-
rán felszabaduló energia egy 
furcsa dimenzió örvényt hoz 
majd létre Anglia és Észak-Eu-
rópa felett.

Nostradamus 4 még
be nem teljesült jóslata
A francia asztrológust, Nostradamust kortársai is igazi látnoknak tartották
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Építés–Otthon– LakberendezésÉpítés–Otthon– Lakberendezés

VVTK Kft. 4025 Debrecen, Hatvan u. 70. 
Tel./fax: 52/429-259, 52/534-281. Mobil: 06-70/389-6178. E-mail: vvtkkft@gmail.coml: vvtkkft@gmail.com

Mennyiségi rendelés esetén
kérje  árajánlatunkat.

LED fénycsövekLED fénycsövek

VVTK Kft. 4025 Debrecen, Hat
Tel./fax: 52/429-259, 52/534-281. Mobil: 06-70/389-6

tvan u. 70.
6178. E-mail

MennyisMennyis
ké

Hideg-meleg színben, 3 év garanciával, 
9 W 1620 Ft, 18 W 2030 Ft

360°-os 1 W/100 lumen.

Babaágy, 
gyerekágy
A babáknak sokkal több alvásra 
van szükségük, mint nekünk, 
felnőtteknek. Éppen ezért biz-
tosítani kell számukra az egész-
séges és zavartalan alvást egy 
minőségi babaággyal.

A választáskor elsősorban két 
fontos kritériumot kell figye-
lembe venni: a gyerek életkorát 
és az ágy méretét. 2-3 éves korig 
javasolt a kiságy használata, 
majd ezt követi az igazi ágy. 
Ennek mérete 130-160 x 70-90 
cm, mely 6 év alatti fiatal gyere-
keknek lettek tervezve. Az isko-
lásoknak már 180 x 80 cm-es 
méretű ágyat javasolunk.

Sok opció közül lehet válasz-
tani, akár anyagban (tömör fa, 
laminált), szerkezetben (pótágy-
gyal, tárhellyel, korláttal) vagy 
motívumokban. A nyugodt alvás 
nagy szerepet játszik csemetéd 
fejlődésében, ezért fontos, hogy 
az ágya a biztonsági kritériu-
moknak, valamint a kényelmi 
és a higiéniai feltételeknek is 
megfeleljen. Ügyelj arra, hogy az 
apróság fekhelye megbízható, 
stabil, gyerekbarát alapanyagból 
legyen, mely ellenáll a későbbi 
fogpróbálgató rágcsálásnak, 
hogy a nyállal keveredve se 
festék, se szálka ne kerülhessen 
porontyod szájába.

A kiságy kiválasztásánál nem árt 
jól szemügyre venned a rácsok 
közötti távolságot. A bababiztos 
ágyak esetében ez hat-hét cen-
timétert jelent, hiszen ez a rés 
még nem elég szűk ahhoz, hogy 
beszoruljon a gyerek keze vagy 
lába, viszont nem is annyira tág, 
hogy átférjen rajta a fejecskéje. 
Továbbá a biztonságos gyerek-
ágy az izgő-mozgó kislurkók szá-
mára is meg kell, hogy feleljen, 
elengedhetetlen tehát, hogy a 
választásnál minden lehetetlen-
nek tűnő eshetőséget is számba 
vegyél. Az ideális fekhely szélei 
és az élei lekerekítettek, nem 
tartalmaz kívülre eső, kiálló 
csavart és balesetveszélyes 
alkotóelemeket.

A kiságyak közül azok a leg-
praktikusabbak, melyeknek az 
egyik oldala leengedhető, illetve 
a rácsból néhány rúd kivehető. 
Ez utóbbi leginkább akkor nyeri 
el értelmét, mikor a gyermeked 
már megpróbálkozik a kimászás-
sal. 18 hónapos korukra ezzel 
már nemcsak kísérleteznek 
a gyerkőcök, hanem meg is 
teszik. Hogy megelőzhesd a 
csúnya fejre eséseket, hagyj egy 
kis teret neki, ahol magától is 
egyszerűen ki tud bújni. Mivel a 
leengedhető oldal inkább csak a 
te kényelmedet szolgálja, a leg-
jobb, ha az apró kezek számára 
elérhetetlen zárral rendelkezik.

    Új vétel 
helyett 
ötletes 
   felújítás!

Kopott beltéri ajtók? 
Régi bejárati ajtó?

www.portas.co.hu • www.ajtofelujitas.kelabutor.hu
KELA-BAU Kft. PORTAS-szaküzem, Debrecen, Kard u. 57.

Egyéb 
ASZTALOS 
MUNKÁK 
készítése, javítása!

�  bontás és 
törmelék nélkül
�  soha többé ajtófestés
�   a legtöbb ajtóra és tokra 

alkalmas
�  több mint 1000 

lehetséges modell

R
É
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B
Ő
L

Ú
J
A
T

�  reggel visszük – 
este hozzuk
�  időjárásálló, 

szép új felület
�  növelje biztonságát
�  tartós és rugalmas 

megoldások

06-20/9462-169
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w w w . m a t r a c d e p o . h u

Most az Áfa 

nálad marad!*

SPÓROLJ tízezreket 
és tedd az új matracod alá!

*Márciusban minden termékünket az Áfa mértékével, azaz 21,26%-kal olcsóbban adjuk!
Az akció március 1.-31. között lesz érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

A kép illusztráció!

Debrecen, Epreskert u. 1.  
(A Sweet line udvarában)

Telefon: 70/384-0702

38
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Bemutatóterem:  Debrecen, Csemete u. 36–38.
�/fax: 06-52/952-588, Mobil: 70/623-1549

E-mail: bestablak@gmail.com – www.bestablak.hu

MŰANYAG
NYÍLÁSZÁRÓK
• 6 légkamrás német profi l
• 7 légkamrás „A” kat. profi l

BEJÁRATI ÉS
BELTÉRI AJTÓK
• Dekor
• CPL
• 3D

SZEKCIONÁLT
GARÁZSKAPUK
• Keskeny bordás
• Széles bordás
• A RAL skála bármely színében

38
35

78
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10 Tel.: 52/471-545, 70/238-7800
E-mail: gombospalev@gmail.com

KÉMÉNYEKKÉMÉNYEK

52/471-545, 70/238-7800

GOMBOS PÁL 

Kandalló-kémények,

szigetelt csőkémények, 

kémények bélelése

Inox anyagból is.

Műszaki átadással.

FuránFlex
technológiával 
készült bélelés

gáz és szilárd
tüzelésre minimális 

bontással.
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Magyarország 1985-ben 

csat lakozott a Világörökségi 

Egyezményhez, mára pedig 

összesen nyolc helyszínnel 

büszkélkedhetünk, ami sze-

repel az UNESCO védelmi lis-

tán. Íme  három közkedvelt 

hely, ahova feltétlenül el kell 

látogatnunk.

Hollókő ófalu és környe-
zete 
Budapesttel egy időben, 

1987-ben Hollókő volt az 

első, amely a világörökségi 

listára felkerült. A kis palóc 

falu az egyediségi 

feltételnek azzal 

tett eleget, hogy 

a természettel 

összhangban fej-

lődve, ma is őrzi a 

falvak 17-18. szá-

zadban kialakult 

hagyományos te-

lepülésformáját, a 

tradicionális épí-

tészetet, és a me-

zőgazdasági forradalom előt-

ti, paraszti életformát.

Hollókő különlegessége, 

hogy nem egy darab meg-

kövült múlt, 

hanem élő, lé-

legző történe-

lem: úgy vált 

szabadtéri mú-

zeummá, hogy 

közben élő te-

lepülés maradt, 

épületeinek je-

lentős részét az 

itt élők ma is rendeltetéssze-

rűen használják, lakják.

Hortobágyi Nemzeti Park 
– Puszta 
A hortobágyi puszta 1999-ben 

került fel a Világörökségi lis-

tára, és a puszta valószínűleg 

most is a külföldiek által leg-

inkább ismert magyar szavak 

között szerepel.

A terület azért is kerülhe-

tett az UNESCO védelme alá, 

mert a helyi pásztorközössé-

gek úgy művelték 

meg a kultúrtá-

jat, hogy közben 

nem zsákmá-

nyolták ki a föl-

det, így az közel 

kétezer éves gaz-

dálkodás során 

is termékeny ta-

laj maradt. Ezen 

kívül ez Európa 

legnagyobb, ösz-

szefüggő füves pusztája, ami 

nem erdők kiirtása révén jött 

létre. A tájképhez hozzátar-

tozó szürke marha és rac-

kajuh pedig 

szintén öregbí-

tik a Hortobágy 

hírnevét.

Az Aggteleki-
karszt 
Szlovákiával 

meg osztott bar-

langrendszere-

ink karsztjai 1995-ben, termé-

szeti kategóriában kerültek fel 

az UNESCO listájára. Ez azért 

is volt kiemelkedő esemény, 

mert a listán mindössze 4 bar-

lang szerepel, és ezek valami-

lyen kultúrtörténeti szerep, 

például barlangrajzok lelőhe-

lyeként kerültek a listára.

Ha arra járunk, az Aggte-

leki Nemzeti Park védett te-

rülete felszíni kirándulások-

hoz is tökéletes terep, a több 

száz éves karsztokat pedig 

vezetett túrán csodálhatjuk 

meg.

3 belföldi látványosság, amit ne hagyjunk ki!3 belföldi látványosság, amit ne hagyjunk ki!

HollókőHollókő

Aggteleki-karszt Aggteleki-karszt 

Hortobágyi Nemzeti Park Hortobágyi Nemzeti Park 

Utazás

easyTRACK 
flottamenedzsment

4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2.

E-mail: ajanlatkeres@tell.hu

Telefon: (52)530-130 /4. mellék Fax: (52) 530-131

1 hónap
díjmentesen

32
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LIMUZIN AUTÓHÁZ
Debrecen, 47-es Mikepércsi út
Nyitva: Hétfő-Péntek: 8–17 Szombat: 9–13.
Tel: 52/503-233, 20/9471-279
E-mail: limuzin@limuzinautohaz.hu

TESZTELJE NÁLUNK!
TESZTELJE NÁLUNK!

Debrecen, 47-es Mikepércsi út
Tel.: 52/503-233, 20/599-5145

SUZUKI Márkakereskedés és Márkaszerviz

Használt autók

Debrecen, 47-es Mikepércsi út
SUZUKI Márkakereskedés

Használt autókHasznált autók

Készpénzes felvásárlása

s és Márkaszerviz

13 éves korig13 éves korig

38
53

23

Minden héten online is megtekintheti újságunkat!
www.szuperinfo.hu
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Az OT INDUSTRIES KVV Zrt. nagyívű 
LENGYELORSZÁGI csővezeték építési 
projektjéhez keresi munkatársait az 

alábbi pozíciókra:
- Építésvezető (angol nyelvtudás)
-  Hegesztőmérnök  

(angol/német nyelvtudás)
-  Kivitelezési koordinátor  

(angol/német nyelvtudás)
- Automata hegesztő
- Minősített hegesztő
- Könnyűgépkezelő
- Nehézgépkezelő
- Lakatos/köszörűs betanított munkás

 
A pozíció betöltéséhez a szállás, az 
ellátás és az utazás magas szinten 

biztosítva vannak.  
Jelentkezés: karrier@otindustries.hu

38
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ASZFALTOZÁS 
TÉRBURKOLÁS  

ÚTÉPÍTÉS:

30/517-6542
epitsukmeg@gmail.com

- udvarok 
- parkolók 
- kapubejárók 

- telephelyek 
- utak 
- járdák 

MVH, Széchenyi pályázatos 
beruházások megvalósítása.

Sok referenciával, 13 éves tapasztalattal 
vállalkozóknak, magánszemélyeknek, 

önkormányzatoknak.

- állattartó telepek

3
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0
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Debreceni munkalehetőség 
pályakezdőtől nyugdíjasig!  

Irodánkba középfokú  
végzettséggel dolgozni 

akaró, rátermett munka-
társakat keresünk irodai 

munkára!

TELEFONOS ÉRTÉKESÍTÉS!  

Debrecen és 
vonzáskörzetéből várjuk 
a jelentkezőket munka-
napokon: 08:30-14:30 

között a +36-30-938-7986 
telefonszámon vagy a  

hirdetesek0428@gmail.com 
email címen.

38
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MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

06-49/312-251
www.fenyo-panzio.hu 

3 nap/2 éj félpanzióval    9.800 Ft/fő

6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő

369068
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ApróApró
H Á Z ,  H Á Z R É S Z  K E R E S É S

Debrecen egész területén, ELADÓ vagy 
KIADÓ ingatlanokat keresek, meglévő ügyfe-
leim részére, ártól függetlenül. Hívjon biza-
lommal. 06-70-326-1333

Debrecenben keresek meglévő ügyfeleim-
nek eladó, kiadó házakat, irodákat, üzlethe-
lyiségeket, tanyákat akár azonnali fi zetéssel.
Tel.: 30/4571-219.

H Á Z ,  H Á Z R É S Z  E L A D Á S

Csapókert központjában, felújítandó ház, 
530nm-es, telken, 26nm-es, utcafronttal 
eladó. 16,9MFt. 06-20/497-0768

Debrecen nagyállomáshoz közeli 54nm, tég-
laépítésű, utcára néző 2 szobás házrész pin-
cével és 200nm telekkel eladó. Ár: 14,5MFt. 
06-30/457-3443

Debreceni kis családi ház kettős fűtéssel ren-
dezett utcában eladó. 06-20/453-0577

Debreceni, 116nm-es kertes ikerház eladó. 
3+fél szoba, 2 fürdőszoba, gázcirkófűtés, 
hőszigetelt, olcsó rezsijű, alternatív fűtéses. 
Ár: 29,2MFt. Tel: 06-70/596-3416

Erdőbényén panorámás üdülőövezet-
ben családi ház eladó. Ár: 9.500.000 Ft.
Tel.: 06-70/434-8557.

Szikigyakorban 30nm-es kőház (víz, gáz, vil-
lany) pincével, garázzsal, 5 percre a buszmeg-
állótól eladó. 06-30/589-1006

Bocskaikertben,a központtól buszmegál-
lótól 200 m-re,csendes helyen 60 nm-es 
2 szobás,étkezőkonyhás jó állapotú csa-
ládi ház,900 nm-es összközműves telken 
eladó!Ár:8.5M Tel:06706234024 

Debrecen, Szent Anna u. 55.
30/88-52-503 • info@iszp.hu

www.iszp.hu

Hatvan utcai kertben•  ÚJ 2 szoba, nappalis la-
kás, saját kerttel, zárt garázzsal eladó! 23.8 MFt
30/2393-598

Belvárosban•  új építésű, 60 nm-es, nappali 
+ 1 szobás, étkezőkonyhás, nagy teraszos 
lakás eladó! 25.1 MFt 30/406-2625

Hadházi útnál•  2 szoba, nappalis, felújított, 
nagy erkélyes, otthonos lakás eladó! 20.6 MFt
30/863-7367

Piac utcánál•  1. emeleti, 2 szép, világos, tá-
gas szobás, irodának is alkalmas lakás eladó!  
17.5 MFt 30/863-7367

Péterfi a utcánál• , ízlésesen felújított, 2, kü-
lön nyíló szobás, tágas étkezőkonyhás szép 
lakás eladó! 12.9 MFt 30/863-7367

Nagyerdőalján•  62 nm-es, 1. emeleti 3 szo-
bás, erkélyes, gázcirkó fűtéses lakás eladó! 
14.9 MFt 30/943-1095

Kassai úti•  59 nm-es 2 szobás étkező kony-
hás gázkonvektoros lakás eladó. 10.9 MFt 
30/943-1095

Hatvan u-i kertben•  5 éve épült, 100 nm-es 
hőszigetelt ikerház több extrával csendes 
utcában eladó! 38.9 MFt 30/406-2625

Tócóskertben•  31nm-es kis rezsijű erkélyes 
lakás központi helyen, jó áron eladó. 8.6 MFt 
30/943-1095

Egyetem közvetlen közelében•  100 nm-
es belülről teljesen felújított garázsos ház 
eladó! 35.9 MFt 30/2393-598

Sestakertben•  90nm-es nappali+3 szobás 
kiváló adottságú, jó állapotú lakás eladó! Ga-
rázs is vásárolható! 27.4 MFt 30/406-2625

Poroszlay utcán•  54 nm-es, 2. emeleti, felújí-
tott, szép, új, műanyag ablakos lakás eladó. 
19.8 MFt 30/660-2666

Belvárosi•  60 m2-es 2 szoba, étkezős, felújí-
tott, gázfűtéses, klímás lakás eladó. 16.85 MFt
30/660-2666

28
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Monostorpályi központjában 90 nm-es 10 
éves építésű, 2 szoba nappalis, étkezős, gard-
róbos, egyedi gázcirkó fűtésű családi ház, 600 
nm-es telken eladó! A ház szigetelt, hőszige-
telt ablakos, amerikai nappalis-étkezős, nagy 
fűrdőszobás! Ár:8.9M Tel:06706234024

Debrecen belváros szívében 250 nm-es 6 szo-
bás, 2 fürdőszobás, nappalis, étkezős tégla 
építésű, gázfűtéses családi ház, garázzsal, kis 
telken eladó. Irodaháznak, képviseletnek, szo-
ciális intézménynek, alapítványnak is kiválló! 
Ár:49.9M Tel:06706234024

Debrecen, Tegez utcán, 80 nm-es, 2,5 szobás, 
gázkonvektoros, rendezett családi ház, 200 
nm-es telekkel eladó. 10,7 M  70/326-1000

Debrecenben Epreskertben csendes környe-
zetben eladó egy igényesen felújított egyszintes 
130 nm 3+1 szobás családi ház. Ára: 37.9 M
Tel: 0670-4333150

Debrecen, Bihari kertben, 1376m2-es telken, 
6 szobás családi ház, jó felszereltséggel, kitű-
nő állapotban eladó. 24,9MFt 0620 516 6127

Csapókerti, 3 szobás, felújítandó ház, 530m2-
es telekkel eladó. 11,3MFt 0620 422 6503

Csapókerti, szoba-konyhás, felújítandó kis 
ház, 410m2-es telken, egyéb melléképüle-
tekkel eladó. 6,99MFt  0620 422 6503

Csapókerti, 2 szobás, + étkezős-konyhás, kis 
ház eladó. 7,6MFt 0620 422 6503

Biczó I. kertben 51 nm-s 1 nagy szobás kony-
ha + étkezős szigetelt ház garázzsal eladó 990 
nm-s telken. 30/4571-219. Ár: 5,9 mFt

Árpád térhez közel 2005-s 147 nm-s nap-
pali + 4 szobás cirkós újszerű állapotú sor-
ház garázzsal együtt eladó. 30/4571-219. 
Ár: 27,9 mFt

Db-Pacon 2008-ban épült 820 nm-s telken 
50 nm-s 1,5 szobás téglaépítésű ház eladó. 
30/4571-219. Ár: 5,3 mFt

Debrecen Csapókert Jánosi utcában 70nm-es 
2 szoba étkezőkonyha+lakóelőteres, fi atalosan 
felújított első házrész 2 lakás udvarban 270nm 
telken eladó. 15,5MFt 70/429-6879

Létavértesen csendes, jó környéken eladó 91 
nm-s 3 szobás családi ház nagy telekkel, mel-
léképületekkel. 30/4571-219. Ár: 7,5 mFt

Bayk A. kertben 2.700 nm-s területen 40 nm-s 
felújítandó házzal, mellék épülettel zártkerti 
ingatlan eladó. 30/4571-219. Ár: 5 mFt.

Liget térnél 100 m2-es, nappali étkező és 
3 szobás szélső sorház duplagarázzsal 270 
m2-es telken eladó. Extrák:kandalló, riasz-
tó, öntöző, klíma, 15 cm szigetelés, új kazán, 
30 m2 terasz. 34,5 M Ft simonyiingatlan
Tel: 20/9911123

Nagyerdő frekventált részén 138m2-es, 
nappali plusz 4szobás, kelet-nyugati fekvé-
sű, 16éves, tégla, gáz cirkó fűtéses, pince 
55m2, 32m2-es garázzsal, 40m2-es terasz-
szal családiház 540m2-es telekkel 59,9 M Ft  
simonyiingatlan Tel: 70/3655519   

Kerekestelepen, 10 éves, 3 szobás étkezős igé-
nyes amerikai típusú 120 m2 ház 25 m2 garázs-
zsal 40 m2-es mellék épülettel 1000 m2 telken 
56,9 M Ft simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Ungvárikertben, 10 éves, luxusház, nappali 
és 3 szobás. 1500 m2 parkos telken. Extrák: 
úszómedence, jakuzzi, szauna, fedett terasz, 
fi lagória, sörpad, 20 m2 garázs és fedett 
kocsibeálló, klima, öntöző, riasztó, modern 
gépesített konyha, gardróbszoba. 42,9 M Ft 
simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Óvárosban 2 éves 120 m2-es, Amerikai kony-
ha Nappali és 3 szobás mediterrán ház 30 m2 
terasszal eladó. Garázs, 2 fürdőszoba, spájz, 
külön Wc is van. Csendes központ közeli 
moderm ház, jó környezetben, 200 m2 teken. 
Klíma, riasztó, beépített Német konyha. 40 M Ft
simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Komlóssy utcánál 30 éves 140 m2-es nappa-
li és 4 nagyszobás 2 teraszos külön bejáratú 
tégla építésű sorház 2 állásos garázzsal 120 
m2 telken. 5 éve kazánt cseréltek és kony-
haszekrényt, kandalló és mosókonyha is van 
39,9 M Ft simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Csapókert, Éva utcánál, 170 m2-es, 6 szo-
ba étkezős, 30 éves de 10 éve átépített, ház 
több garázzsal, terasszal 500 m2 telken eladó. 
Több generációsnak is alkalmas 10 cm szi-
geteléssel és gáz etázsfűtéssel. 38,9 M Ft 
simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Kerekestelep Fürdő közeli 6 éve kialakított 120 
m2-es amerikai típusú ház 10 cm szigetelés-
sel 2 fűtési rendszerrel, 30m2 nappali 4 szobás 
étkezőkonyhás 2 fürdőszobás. A parkos 700 
m2-es telken 25 m2 garázs, bográcsozó, sör-
pad, gyönyörű kert van fúrott kúttal. Tócóvölgyi, 
Wesselényi lakótelepi vagy Kishegyesi úti 4 
emeletes ben lévő lakást beszámítok. 37,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Tarján utcán 192 m2 7 éves nappali 4 szobás 
családi ház 42 m2 garázzsal 430 m2 telken 
59,5 M Ft simonyiingatlan Tel: 20/9911123              

Debrecen, Nagyerdőn Csanak utcánál 100 
m2-es ikerház 400 m2 telekkel 16 m2 garázzsal 
belülről felújítva nagy terasszal sürgősen eladó. 
36,9 M Ft simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Kardos utcánál, 14 éves, 211 m2-es föld-
szintes villa, nappali 4 szobával, 2 fürdőszo-
bával, gardróbszobával, beépítésre előkészí-
tett + 100 m2 lakótérrel, télikerttel, különál-
ló garázzsal és nagy parkos füves hátsókert-
tel 1100 m2 telken 86,9 M Ft simonyiingatlan 
Tel: 20/9911123

Debrecen, Csapókert Süveg utcán 8 éves, 
nappali, étkező és 4 szobás, mediterrán 
ház duplagarázzsal, Wellness szobával ami-
ben jacuzzi és infra szauna is van 42,5 M Ft 
simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Kertvárosban, 10 éves, Tessedik utcánál 135 
m2-es, 50 m2 nappali és 4 szobás, 3 fürdőszo-
bás ház kandallóval 400 m2 telken 45,99 M Ft
simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Nagyerdő frekventált részén 100m2-es, nap-
pali plusz 2 szobás, 2 fürdős, társalgó helyisé-
ges, elektromos fűtésű, dupla ajtós, hőszige-
telt thermo üveges nyílászárókkal, 545m2-es 
telekkel ikerház fele 2 generációnak alkalmasan  
27,99 M Ft simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Csapókertben 16 éves amerikai típusú 144 m2-es, 
nappali ás 3 szobás luxusház eladó 38 m2 duplaga-
rázzsal 55 m2 vállalkozásra alkalmas melléképület-
tel 1000 m2 parkos telken. Extrák: Francia mészkő 
kandalló, gránitlapos fa konyhaszekrény, kovácsolt 
vas karnisok, 18 m2 fedett terasz, öntöző, risztó, 
több autó parkolására alkalmas telek kialakítás 60 
M Ft simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Csapókertben új építésű 100 m2-es Nappali 
és 3 szobás igényes amerikai típusú ház 15 
m2 garázzsal 15 m2 terasszal 550 m2 tel-
ken eladó. Extrák:csendes biztonságos kör-
nyezet, 12 és 30 cm szigetelés, 1,5 M Ft érté-
kű konyhaszekrény, gardróbszoba, Hajdú kon-
denzációs kazán 38.9 M Ft simonyiingatlan 
Tel: 20/9911123

Tessedik utcán, 27 éves, folyamatosan újí-
tott, nyugati fekvésű, 140 m2-es, nappali, 
étkező és 4 szobás, szigetelt sorház, 15 m2 
garázzsal, 240 m2 telekkel eladó. 39,9 M Ft 
simonyiingatlan Tel: 20/9911123

Bayk András kertben, 886 m2-es telken, 
40 m2 alapterületű ház eladó. 5.5M Ft. 
30/5799959. www.ingatlanstudio.net

Bodaszőlőn, 2007-ben épült, 50 m2-es, kivá-
ló ház, 2160 m2-es telken eladó. 4.9M Ft. 
30/5799959. www.ingatlanstudio.net

Új építésű lakóparkban, Nyulason, AA+ 
kategóriájú, 118-282 m2-es házak leköthe-
tők! Átadás: 2017 nyár. 30/5799958. www.
ingatlanstudio.net

L A K Á S K E R E S É S

Debrecenben keresek eladó és kiadó lakást, 
lakásokat ártól és nm-től függetlenül kp-s 
ügyfeleim részére. Tel : 30/4571-219.

L A K Á S E L A D Á S

Belvároshoz közel a Csillag u-n 2000-ben 
épült 3. emeleti tetőtéri 62/78 nm-s 3 szo-
bás gázcirkós fi atalos klímás téglalakás eladó. 
30/4571-219. Ár: 17,9 mFt

Belvárosi 70 nm-s 4 szobás felújított műanyag 
ablakos 3. emeleti liftes lakás eladó a Hunyadi 

u-n. 30/4571-219. Ár: 16,9 mFt
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Onlineingatlan Közvetítő Iroda 

www.onlineingatlan.ingatlan.com
Debrecen, Liszt F. u. 6. � T/fax: 52/311-453 

E-mail: onlineingatlan@t-online.hu

VÁRMEGYEHÁZA UTCÁN, 1. emeleti, hő-
szigetelt ablakos, 1 nagy szobás, kis rezsijű 
garzonlakás eladó. 9,5 mFt 70/7766-413 

VÉNKERTI, 7. emeleti, 35 m2-es, 1+1 szobás, 
alacsony rezsijű, jó állapotú lakás eladó. 10,9 mFt
30/677-6676 

BEM TÉR MÖGÖTT, 60 m2-es, földszinti, 
2 szoba +hálófülkés, felújított lakás eladó. 
15,89 mFt 30/677-6676 

NAGYERDEI, 2. emeleti, 82 m2-es, 3 szo-
bás, étkezős, igényesen felújított lakás el-
adó. 27,9 mFt 30/208-2282 

FÜREDI-KAPUBAN, 61 m2-es, nappali+2 
szobás, amerikai konyhás, francia erkélyes, 
modern lakás eladó. 18,99 mFt 30/208-2282 

SESTAKERTI, 90 m2-es, 3. emeleti, 2+1 
szobás, étkezős, jó állapotú lakás eladó. 
24,9 mFt 70/6445-274 

EGYETEMEKHEZ KÖZEL, 76 m2-es, 3 szo-
bás, étkezős, mért fűtéses lakás eladó. 13,9 mFt
70/6445-274 

KISHEGYESI ÚT KÖZELÉBEN, 83 m2-es, 3 
szobás, étkezős, szép családi ház eladó. 23,9 mFt
30/723-9172

OLAJÜTŐBEN, 90 m2-es, 3 szobás, iker-
ház, 540 nm-es telekkel eladó. 14,2 mFt 
30/723-9172

LIBAKERTI, 54 m2-es, 2 szobás, étkező-
konyhás, erkélyes, gázkonvektor fűtéses 
lakás eladó. 13,6 mFt 30/4415-243 

CSIGEKERTI, 2. emeleti, 58 m2-es, 
nappali+1 szobás, étkezős, erkélyes, szép, 
fi atal lakás eladó. 19,2 mFt 30/4415-243 

LENCZ-TELEP központhoz közelebbi ut-
cájában eladó egy 744 m2-es, kiváló adott-
ságú, összközműves saroktelek. 9,99 mFt 
70/7766-413 

THOMAS MANN UTCAI, 1.emeleti, 51 m2-
es, 1+1 szoba +étkezős, gázfűtéses, tégla 
lakás eladó. 15,5 mFt 70/7766-413

KERESÜNK ÜGYFELEINKNEK ELADÓ 

DEBRECENI LAKÁSOKAT ÉS HÁZAKAT. 

70/776-6163; 52/311-453

Bankfüggetlen
hitelügyintézőnk

Ragályi Sándorné Ágnes 
30/680-0029

Debrecen, Hadházi út 1-3.
Tel.: 30/518-4849 www.oh.hu,

debreceniingatlan@oh.hu

Debrecenben a Jánosi utcán, a belvá-

roshoz közel, eladó egy 44 m2-es, tégla 

építésű, gázkonvektor fűtésű, teljesen fel-

újított ház, 131 m2-es telken. Ár: 9,99 M Ft

Tel.: 06-70-776-9933

Debrecen Újkert, 57 m2-es, 9. emelet, 

társasházi lakás eladó. 2 nagy szobás, 

erkélyes, távhő egyedi mérővel, 2016-

ban beszerelt műanyag nyílászárókkal. 

Ár: 12,99 M Ft Tel.: 06-70-422-3981

Debrecen Pac, zárt kerti ingatlan, 

1068 m2-es telken, 29 m2-es lakható 

épülettel, pincével eladó. Ár: 4,5 m Ft

Tel.: 06-70-776-9933

Debrecen Nagyerdő alja, egyetemek 

közelében, 51 m2-es, 1+2 fél szobás, felújí-

tandó társasházi lakás eladó. Ár: 13,9 M Ft

Tel.: 06-30-990-9634

Hajdúsámsonban eladó telek. A te-

lek nagysága 659 m2, beépíthetősége 

30%, Lke 3-as lakóövezetbe tartozik, 

gáz a telken belül, a többi közmű az ut-

cában, mart aszfaltos utcában találha-

tó. Ár: 4,4 M Ft Tel.: 06-30-955-5285

Debrecen klasszikus Belvárosában, 

tégla építésű, konvektoros fűtésű, 55 

m2-es, 2 szobás,  tágas étkező-konyhás+ 

kamra. Ár: 14,9 M Ft Tel.: 06-70-422-3981

Debrecen Belváros, étkezős, nagy nap-

palis, hálószobás, fürdő- külön WC-s, 

előszobás, 57 nm-es,1.emeleti lakás el-

adó. Ár: 13,9 M Ft Tel.: 06-30-368-9404
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Debrecen, Dienes János utcai, 43 nm-es, 1 emele-
ti, 1+1 félszobás, műanyag nyílászárós, jó állapotú, 
francia erkélyes társasházi lakás eladó. 12,99 M Ft, 
+36 70 469 3316

Debrecen, kedvelt részén, a Gyöngyösi utcán eladó, 
egy 42 m2-es, 1,5 szobás lakás. Az ingatlan a 4. eme-
leten található. 14,49 M Ft, +36 70 716 9076

Debrecen, Sestakert kedvelt részén, a Mikszáth K. 
utcán, 43 m2-es, 1,5 szobás lakás eladó. Gáz rekonst-
rukción átesett a lakás, a konvektorok újra ki lettek cse-
rélve, francia erkélyes. 13,35 M Ft, +36 70 716 9076

Belváros közelében, eladó egy 2. emeleti, tégla építésű, 
gáz(konvektor) fűtésű, felújítandó, 28 nm-es minigarzon. 
A Faraktár utcai lakás D-i tájolású, belső, csendes, zöld 
területre néz. 8,95 M Ft, +36 70 469 3336

Károlyi Mihály úton, egyedi, 44 m2-es panellakás eladó. 
A lakás kifi zetett panelprogramos, 1+1 szobás, külön 
étkező-konyhás. 13,99 M Ft, +36 70 461 9496

Debrecen Barna utcán, eladó egy 38 nm-es, 2. emele-
ti, 1 szobás, napfényes lakás. A nyílászárók és a bejá-
rati ajtó cseréje megtörtént, ízléses konyhabútor lett 
beépítve. 11,9 M Ft, +36 70 461 9281

Debrecen, Tócóvölgyi lakás, a Derék utcán, a Jégpá-
lya mellett eladó. Az ingatlan a 3. emeleten található, 
részben felújított, mért távfűtéses a lakás. 13,89 M Ft,
+36 70 716 9076

Eladóvá vált 2 nagy szobás, 53 nm-es lakás, Debrecen 
víztorony utcán. A mért távfűtéses lakás nagyszobája 
csendes térre néző ablakokkal rendelkezik. 10,99 M Ft,
+36 70 388 6171

Debrecen Belvárosában eladó egy 32 nm-es, 2. emeleti, 1 
szobás, napfényes lakás. 10,9 M Ft, +36 70 461 9281

Eladó Debrecenben, a Tócóskerti lakótelepen, 10 eme-
letes panel építésű társasház 4. emeletén, 46 nm-es, 
erkélyes, Ny-i fekvésű, egy 1,5 szobás, távfűtéses, 
felújítandó állapotban lévő panellakás. 11,5 M Ft,
+36 70 469 3231

Db, Hatvan u. 20-22. Tel.: 52/534-425

Db, Csapó utca 45-49. Tel.: 52/249-049

Hajdúszoboszló, József A. u. 2-4.

Tel.: 52/212-390, www.oc.hu
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Eladó ingatlanok listája:

Virág u. elején 147 nm-s 2005-s 

nappali + 4 szobás sorház ga-

rázzsal 28,9 mFt

Belvárosban Hunyadi u. 70 

nm 3,5 szobás felújított 3. em.-i 

lakás 16,9 mFt

Csillag u. 2000-s tetőtéri 62/78 

nm 3 szobás cirkós lakás 18,9 mFt

Belvárosi 1,5 szobás jó állapotú 

lakás a Kandia u. elején 10,5 mFt

Szent Anna u. 64 nm 2,5 szobás 

felújított 5. em.-i lakás 16,9 mFt

Db-Halápon 586 nm csarnok, 

telep 5.200 nm telken 7,5 mFt.

Létavértesen 91 nm 3 szobás 

téglából családi ház 2.700 nm 

telken 7,5 mFt

H.Sámsonban 155 nm 4 szobás 

tetőteres családi ház  18,9 mFt

Martinkán 6,5 Ha-s tanya, szán-

tó 80 nm-s házzal 125 nm óllal 

16 mFt

KONTAKTKONTAKT
INGATLANIRODA 

Debrecen, Liszt Ferenc u. 7-9.
Telefon: 30/4571-219

Eladó, kiadó ingatlanokat, 

tanyákat, üzlethelyiségeket 

keresek meglévő ügyfeleimnek.

Teljes körű pénzügyi, 

hitelügyintézés.
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Belvárosi 64 nm-s 2,5 szobás 5. emeleti 
Szent Anna u-i felújított erkélyes mért távhős 
lakás eladó. 30/4571-219. Ár: 16,9 mFt

Dobozi ltp-n 2 szobás 55 nm-s felújított 
panelprogramos fsz-i kis rezsijű lakás eladó. 
30/4571-219. Ár: 12,9 mFt

Debrecenben, Faraktár utcán, 2 szobás, felújított 
lakás új bútorokkal, gépesítve, tanulóknak kiadó. 
75.000+rezsi+kaució. 06-20/338-3210

Hajdúböszörményben a Bethlen u-n 2003-s nap-
pali + 1 szobás kis rezsijű tetőtéri 55/62 nm-s 
szép lakás eladó. 30/4571-219. Ár: 11,9 mFt

Debrecen, Nagyerdőn 74 nm-es, magas-
földszinti 3 szobás, tehermentes lakás, 
garázzsal tulajdonostól eladó. Érd: 
06303968605

Egerben, a Kórház melletti orvosházban iro-
dának és rendelőnek is alkalmas, új építé-
sű lakások (CSOK igényelhető) eladók. 48-91 
nm-ig. Tel.:06-70/778-2372

Debrecen Ybl főiskolánál 9 éves építésű 135 
nm-es 4 szoba,2 nappalis,étkezős,3 fürdősz
obás,átriumos,teraszos+erkélyes,hőszigetel
t szép lakás,garázzsal eladó.Kiválló befekte-
tésnek /kiadásra a diákoknak/ is! Ár:25.9M 
Tel:06706234024

Debrecen belvárosában 72 nm-es 2 szoba 
nappalis, étkezős, erkélyes most épülő szép 
lakás /Júniusi átadással/ garázzsal eladó. 
Csok, Szocpol igénybe vehető! Ár: 26.9 M 
Tel:06706234024

Debrecen belvárosában 40 nm-es 1 szo-
ba, nappalis, étkezős, erkélyes most épü-
lő új lakás /Júniusi átadással/ eladó. Csok, 
Szocpol igénybe vehető. Ár: 16.5M+2M a 
garázs. Tel:06706234024

Debrecen belvárosában 100 nm-es 3 szo-
ba nappalis,teljesen felújított,belső kétszin-
tes,17 éves tégla építésű klímás,igényes szép 
lakás,6 lakásos társasházban eladó.Ár:24.9M 
Tel:06706234024

Debrecen belvárosában 68 nm-es 2+2 szo-
bás felújított, műanyag ablakos, mért fűté-
ses, jó elosztású, panel lakás, négy eme-
letes ház negyedik emeletén eladó. Befek-
tetőnek albérlőkkel együtt átadó! Ár:14.9M 
Tel:06706234024

Debrecen,belváros szívében /Iparkamara u/ 
60 nm-es 1 szoba, nappalis, étkezős, telje-
sen felújított, átalakított erkélyes, első eme-
leti kis rezsijű lakás kiadó. Ár: 90.000FT/hó + 
rezsi+kaukció. Tel:06706234024

Debrecen dobozi lakótelepen 66 nm-es 2.5 szo-
bás, tégla építésű, gázfűtéses, nagyerkélyes föld-
szinti lakás eladó. Ár:14.9M Tel: 06706234024

Debrecen Libakerti 43 nm-es 1 szoba, nappa-
lis, étkezős, teljesen felújított, átalakított, klí-
más, riasztós, igényes földszinti lakás eladó.
Ár:14.2M Tel:06706234024

Debrecen, Hajó utcán, 54 nm-es, 1+2 félszo-
bás, 5 emeleti, erkélyes, mért fűtéses, jó álla-
potban lévő lakás, alacsony rezsivel, azonnal 
költözhetően eladó. 12,9 M 70/326-1333

Debrecen Belvárosában a Vásáry István utcán, 
61 nm-es, 2 szobás, nagy konyhás, 1 eme-
leti, téglaépítésű, gázkonvektoros polgári 
lakás, tehermentesen, zárt udvaros társas-
házban, azonnal költözhetően eladó. 13,2 M 
70/326-1333

Debrecen, Vincellér utcán, 72 nm-es, 3 szo-
bás, nagy étkező konyhás, erkélyes, 9 emeleti 
lakás, műanyag nyílászárokkal, felújított für-
dőszobával, tehermentesen, rugalmas kiköl-
tözéssel eladó. 12,8 M 70/326-1333

Debrecen, Kishegyesi úton, 54 nm-es, 2 szo-
bás, nagy konyhás, erkélyes, 4 emeleti, fel-
újított lakás, műanyag nyílászárokkal, új bur-
kolatokkal, klímával, négyszintes épületben 
eladó. 12,5 M  70/326-1333

Debrecen, Csemete utcán, 54 nm-es, 1+2 
félszobás, 4 emeleti, erkélyes, mért fűtéses, 
eredeti, de megkímélt állapotban lévő, kele-
ti fekvésű lakás, azonnal költözhetően eladó. 
12,9 M 70/326-1333

Debrecen Gyergyó utcán, 64 nm-es, 2+1 szo-
bás, 2 emeleti, erkélyes, mért fűtéses, jó álla-
potban lévő lakás, új konyhabútorral, alacsony 
rezsivel, tehermentesen, azonnal költözhető-
en eladó. 13,5 M  70/326-1000

Debrecenben,a Faraktár utcán,az Alkotmány 
utca felőli részén,csendes,parkos övezetben 
eladó egy 55 m2-s,2 szobás, 2. emeleti,lakás! 
Ára: 11.8 M Tel: 0670-4333150 

Debrecenben, a Derék utcán eladó egy 44 
m2-s, 1+1 szobás, távfűtéses, 7. emele-
ti panel lakás 10 emeletes liftes társasház-
ban. Ára: 12.49 M Tel: 0670-4333150

Debrecenben, a Füredi úton eladó egy 35 
m2-s 1+1 szobás,5. emeleti,déli tájolá-
sú panel lakás, amihez tartozik egy 3 m2-s 
erkély valamint 15 m2-s pince. Ára: 10.8 M 
Tel: 0670-4333150

Debrecenben Piac utcán eladó egy 1-emeleti, 
tégla építésű 87 nm 3 szobás polgári lakás. 
A lakás erkélyes mért fűtéses. Ára: 22 M
Tel: 0670-4333150 

Debrecen belvárosában, a Kandia utcán eladó 
egy 35 m2-s, 1 + 1 szobás, 3. emeleti, távfűté-
ses panel lakás liftes társasházban. A lakásban 
műanyag nyílászárók vannak redőnnyel, új acél 
bejárati ajtó, Ára: 10.7 M Tel: 0670-4333150

Debrecenben István úton nagyon igényesen fel-
újított 2 nagy szobás nagy konyhás, külön WC-s, 
élhető terekkel parkra néző kilátással, nagyon 
szép lakás eladó. Műanyag ablakok.Ingyenes 
parkolás. Ára: 13.8 M Tel: 0670-4333150

Debrecen, Tócó-völgyben, 52m2-es, 2 szo-
bás, távfűtéses lakás, alacsony rezsivel eladó. 
11,9MFt 0620 516 6127

Debrecen Liget lakópark közelében ameri-
kai konyha nappali + 2 szobás nagy teraszos 
132nm-es luxuslakás sok extrával eladó. 
35,9MFt 70/429-6879

Debrecen Libakertben 54nm-es, 2 szobás, 
gázfűtéss, erkélyes, csendes oldalra néző 
lakás eladó. 13,9MFt 70/429-6879  

Debrecen Dóczy J. utcában Egyetem főépü-
letétől 2 percre hőszigetelt zárt udvaros ház-
ban 2.em-i 2 különnyíló szoba étk.konyhás, 
gázfűtéses erkélyes lakás eladó. 18,9MFt 
70/429-6879 

Debrecen Csigekertben 2002-ben épült zárt 
udvaros házban 58 nm-es 2 különnyíló szo-
ba étk. konyhás, erkélyes, cirkófűtéses lakás 
eladó. 19MFt 70/429-6879

Debrecen Ispotály lakóparkban liftes ház-
ban 1,5 szobás, erkélyes, gáz cirkó fűtéses 
lakás eladó. Garázs megoldható. 17,4MFt 
70/429-6879

Belváros frekventált részén 1.emeleti, 60m2-
es, 2szobás, kondenzáció kazános, led sor 
különféle fényekkel, impressive fürdővel fel-
újított lakás eladó 18,99 M Ft simonyiingatlan  
Tel: 70/3655519   

Nagyerdő 2-es villamos közeli magasföld-
szinti, 45m2-es, 2szobás, szigetelt, új bejárati 
ajtóval, felújított ablakokkal, mértfűtéses lakás 
2.emeletig Nagyerdőn cserélhető 13,99 M Ft
simonyiingatlan  Tel: 70/3655519

Nagyerdő Nagy Egyetem és 2-es villamos 
közeli 90m2-es, étkező plusz 3szobás, fel-
újított tégla gáz cirkó fűtéses lakás új kony-
haszekrénnyel és új burkolatokkal 2db 6 
m2-es erkéllyel 24,5M Ft simonyiingatlan  
Tel: 70/3655519

Campus közeli 1.emeleti, 54m2-es, 2szobás, 
tégla gázfűtéses, teljes körűen felújított, vil-
lany-vízvezetékek, led fények, műanyag nyí-
lászárók, új burkolatokkal, klimatizált lakás 
eladó bútorok megegyezés szerint 14,9M Ft 
simonyiingatlan  Tel: 70/3655519

Belváros frekventált részén 26éves, 92m2-es, 
nappali étkező plusz 3 szobás, 2.emeleti, tégla 
gáz cirkó fűtéses, teljes körűen felújított, új bur-
kolatok, új kazán, (konyhaszekrény igény sze-
rint vásárolható) új fürdővel lakás parkolóval 
22,4 M Ft simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Egyetemváros 82m2-es, 1.emeleti, K-Ny-i 
fekvésű, tégla, gáz cirkó fűtéses, friss fel-
újítás, bútorozott lakás 16m2-es erkéllyel 
eladó. Extrák: Kerámialapos indukciós főzőlap, 
beépített sütő, mikró, hűtő, gorenje, imprial 
elszívó, roletta, szúnyogháló, aluredőny, led 
fények, ariston kondenzációs kazán 26,8 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Nagyerdő Nagy Egyetem és 1-es villamos 
közeli 103 m2-es, nappali étkező plusz 4 
szobás, nagy konyhás, tégla építésű, gáz 
cirkó fűtéses, 7 m2-es erkélyes, körbenapo-
zott világos lakás.(garázs 2MFt) 24,89 M Ft 
simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Párizsi udvarnál 1. emeleti, 90 m2-es, nap-
pali étkező amerikai konyha plusz 2 szobás, 
tégla, gáz cirkós padlófűtéses, teljes körűen 
felújított, modern konyhával, bútorok meg-
egyezés szerint, igényes lakás 28,9 M Ft 
simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Campus közeli 1. emeleti, 36 m2-es, nappa-
li + étkezős, műanyag nyílászárókkal, saját 
pincével, tégla gázfűtéses, keleti fekvésű 
lakás közeli buszközelekedéssel 11,9 M Ft 
simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Óváros 80 m2-es, magasföldszinti, étkező 
plusz 3 szobás, kertkapcsolatos, 2002-es épí-
tésű, LG hűtő fűtő klímával, wolf kazánnal, 
B energiatanúsítvánnyal, beépített méretre 
készített bútorokkal, lakás 19 m2-es garázs-
zsal (+2MFt) eladó 24,99 M Ft simonyiingatlan  
Tel: 70/3655519

Nagyerdő 2-es villamos közeli 43m2-es, 
1,5szobás, teljeskörűen felújított, tégla, gáz-
fűtéses, Nyugati fekvésű, spájzzal és francia 
erkéllyel, víz és villany újra vezetékeléssel, 
műanyag nyílászárókkal, új beépített szekré-
nyekkel, új konyhával, új fürdővel, laminált és 
padlólapokkal, gépesítés megegyezés alapján, 
bútorozva lakás  14,59  M Ft simonyiingatlan  
Tel: 70/3655519

Belváros Attila tér-nél 73m2-es, nappa-
li plusz 2 szobás+gardrób szobás, újabb 
építésű(2002-es), 2. emeleti, tégla gáz-
cirkófűtéses, új konyhával és fürdővel, kerá-
mia főzőlappal, beépített bútorokkal, 2erkéllyel 
20,4 M Ft simonyiingatlan  Tel: 70/3655519

Poroszlay utca 3 szobás, 60 m2-es, gáz cirkó 
fűtéses, lapradiátoros, tégla építésű, műanyag 
nyílászárókkal, új burkolatokkal, új konyhaszek-
rénnyel, frissen festve, keleti fekvéssel, 6 m2-es 
erkéllyel, télikerttel, kiváló lakás 19,9 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Nagyerdő 1-es villamos közeli magasföld-
szinti, 71m2-es, nappali plusz 2szobás, tég-
la, gázcirkó fűtéses, teljeskörűen felújított 
szép lakás új kazánnal, főzőlapos új kony-
haszekrénnyel, új fürdőszobával, műanyag 
nyílászárókkal ,új bejárati ajtóval, riasztó-
val, új burkolatokkal, akár bútorozva is eladó 
garázs vételi lehetőséggel(+2,5MFt) 24,5 M Ft
simonyiingatlan  Tel: 70/3655519

Nagyerdő 2-es villamos közeli 1.emeleti, 55 
m2-es, 2 szobás, tégla, gázfűtéses, 4 m2-es 
erkéllyel, új konyhával mosogatógéppel, új 
fürdővel benne sarokkáddal és padlófűtéssel, 
műanyag nyílászárókkal csendes lakás 19,7 M Ft
simonyiingatlan Tel: 70/3655519

Nagyerdő Nagy Egyetem közeli 2.emeleti, 
53m2-es, 2szobás, 6m2-es erkéllyel, tég-
la, gázfűtéses, felújított, laminált parkettá-
val, új konyhaszekrénnyel lakás 18,9 M Ft 
simonyiingatlan  Tel: 70/3655519

Nagyerdő 2-es villamos és Nagy Egyetem 
közeli 57m2-es, 2szoba étkezős, mért ház-
központi fűtéses, Délnyugati fekvésű, felújított, 
fehér színű új konyhaszekrénnyel, új burkola-
tokkal, csempékkel 6m2-es erkéllyel igényes 
klimatizált lakás 16,8 M Ft simonyiingatlan  
Tel: 70/3655519

Belváros 1-es villamos közeli 54m2-es, 
2szoba+étkezős, magasföldszinti, Déli fek-
vésű, tégl,a gáz cirkó fűtéses, kertkapcso-
latos nagy közös telekkel, saját pince 15m2-
es, új konyhaszekrénnyel és konyhaburkolat-
tal, műanyag nyílászárókkal, redőnnyel, szú-
nyoghálóval lakás 16,5 M Ft simonyiingatlan  
Tel: 70/3655519

Tócóskert téren, 9. emeleti, 44 m2-es, más-
fél szobás, távfűtéses lakás eladó. 10.9M Ft. 
30/5799958. www.ingatlanstudio.net

Nagyerdőn, 1. emeleti, 71 m2-es, 3 erké-
lyes, cirkós lakás garázzsal eladó. 19M Ft. 
30/7259220 www.ingatlanstudio.net

Vénkertben, 2. emeleti, 64 m2-es, 3 szo-
bás, erkélyes, mért fűtésű lakás. 11.8M Ft. 
30/7259220 www.ingatlanstudio.net

Libakertben, 3. emeleti, 56 m2-es, 2 szo-
bás, felújított, erkélyes, lakás eladó. 15.9M Ft. 
30/7259220 www.ingatlanstudio.net

Akadémiakertben, földszinti, 86 m2-es, 3 szo-
bás, cirkós, kertkapcsolatos lakás eladó. 26.9M Ft.
30/7259220 www.ingatlanstudio.net

Sestakertben, 4. emeleti, 43 m2-es, másfél 
szobás, részben felújított lakás eladó. 12.8M Ft
30/5799958. www.ingatlanstudio.net

Új építésű, azonnal költözhető, 85 m2-es, 
3 szobás, teraszos lakás eladó. 32M Ft. 
30/5799958. www.ingatlanstudio.net

Új építésű, prémium kategóriás, 94-120 m2 
lakóterű lakások leköthetők a Széchenyi-
kertben! Átadás: 2018 tavasz. 30/5799958.
www.ingatlanstudio.net

Felújítandó, 51 m2-es, 2 szobás lakás 
a Segner téren. Alkalmi vétel! 12.5M Ft. 
30/5799959. www.ingatlanstudio.net

Piac utcán, liftes társasházban, 106 m2-es, 
mért távfűtéses, jó állapotú lakás. 28.5M Ft. 
30/5799959. www.ingatlanstudio.net

Vámospércsen, hőszigetelt társasházban, 91 
m2-es, nem lakott lakás alkalmi áron eladó! 
9.9M Ft. 30/5799959. www.ingatlanstudio.net

A L B É R L E T E T  K E R E S

ELADÓ vagy KIADÓ ingatlanokat keresek, 
Debrecen egész területén, meglévő kész-
pénzes ügyfeleim részére.Hívjon bizalommal. 
Borbíróné Szabó Emese 06-70-326-1000

Szoba-konyhás, üres albérletet keresek nyug-
díjas férfi ként, vidéken is. 06-30/346-2725

A L B É R L E T E T  K Í N Á L

Nagyerdőn a Balassa Bálint u-n 80 nm-s 
gázcirkós 3 szobás erkélyes étkezős kis rezsijű 
lakás bérbe kiadó. 30/4571-219. Ár: 130. eFt/
hó + rezsi + kaució

Domokos L. u-n 2. emeleti részben bútoro-
zott 1+2 szobás felújított erkélyes mért táv-
hős lakás kiadó. 30/4571-219. Ár: 70 eFt / hó 
+ rezsi + kaució.

Derék utcai garzonlakás kiadó 35.000Ft/
hó+rezsi. 06-20/9591-499

Egy szoba bútorozva konyha, fürdőszoba 
használattal kiadó. Ár: 30.000Ft/hó+rezsi. 
06-20/462-2594

Igényesen berendezett szoba azonnal köl-
tözhetően kiadó a Fényes udvarban. Ár: 
40.000 Ft rezsivel együtt+1 hónap kaució. 
Tel: 06-20/458-5007

É P Í T É S I  T E L E K

Berettyóújfaluban a Rozgonyi utcában 2 db 
egymás mellett lévő közművesített, egyen-
ként 1100 négyzetméteres telkek eladók.
Érd. 06-306571650 telefonon.

Csigekert utcán, a Kenézy kórháztól 200m-
re utcafronti 450nm-es építési engedélyes 
telek eladó. Irányár: 16MFt. 52/431-720, 
06-20/9956-930

Debrecenben, Fórumhoz 2 percre családi 
ház, ikerház, rendelő építésére telek eladó. 
06-30/3545-911

Diószegi zártkertben 740 nm telek, fel-
újítandó kis házzal eladó. Irányár: 3,5MFt. 
+36-30/9677-395

Hajdúsámson-sámsonkerti telkem gépko-
csira, építőanyagra cserélem vagy eladom. 
Iár: 1.800.000Ft. 06-30/4435-667

Sámsonkert, Mézes 8., 2000nm telek eladó. 
Érd.: 52/449-484

Debrecen Diószegi út mentén 8.1 ha telek 
eladó! Közvetlen Diószegi útról bejárható, 300 
m-es utcafront, tanyának, telephelynek, ipari 
tevékenységre alkalmas. Villany, gáz a telek 
előtt! Ár:32.9M Tel:07606234024.

Debrecen Postakertben 2000 nm-es összköz-
műves építési telek eladó! A telekre 4 db 
Angol tipusú sorház is építhető! Ár:69,9M 
Tel:06706234024

Debrecen, Gáspár kertben 2195 nm-es építé-
si telek, közművekkel eladó. Irányár: 3,3MFt. 
Tel: 06 20 516 6127

Csapókerti 530 nm-es összközműves építési telek 
eladó. Irányár: 10,99MFt. Tel: 06 20 422 6503

F Ö L D ,  K E R T

Debrecen-Bánk falu szélén, az Édenkert utcá-
ban, átminősített gondozott kert, gyümölcsfák, 
szőlő, fúrott kút, villany, az utcában vezetékes 
víz, gáz, közvilágítás van. Bővíthető, átalakít-
ható kis kőházzal. Biztonságos környezetben. 
06-30/425-7618

Debrecen-Bánk 4002 Erdőalja u., 
É:47,48743057 / K:21,72945404 műv. kivett 
zártkert, 1244 nm eladó. Irányár: 2,2MFt. 
06-30/214-2474

Debrecen, belterületi ingatlan (2hold) főút 
mellett eladó. 06-20/453-0577

Debrecen Biczó kerti 879 nm zártkerti ingatlan 
buszközelben eladó. 06-20/623-8373

Összközműves 2907nm aszfaltozott telek 
építkezésre gazdálkodásra rendezett kör-
nyezetben, Bocskaikert, Gyöngyvirág utcá-
ban eladó. 06-30/9329-613

Sándor Fogadóval szemben csendes, ideális 
kert kis lakható építménnyel eladó. 1,6MFt. 
06-30/372-8046

1hold zártkert Debrecenben eladó. 
06-20/5020-847

T A N Y A

Db-Halápon 600 nm-s takarmány és gép 
tárolására kiválóan alkalmas csarnok, telep 
5.200 nm-s körbekerített területen eladó.
Tel.: 30/4571-219. Ár: 7,5 mFt

Db-Nagycserén Martinkához közel 6,5 hektáros 

területen csendes erdős környezetben 80 nm-s 

2 szobás házzal tanya eladó. 30/4571-219.

Ár: 15,5 mFt

Ü D Ü L Ő ,  H É T V É G I  H Á Z

Debrecen-Kondoroson, hétvégi kis ház olcsón 

eladó. T: 437-125 este.

Ü Z L E T ,  M Ű H E L Y ,  I R O D A

Ipari övezetben 1,1 hektáros területen 2.000 
nm-s Hajdúvázas csarnok több beállóval 
raktárakkal és benzinkúttal együtt eladó. 
30/4571-219. Ár : 295 mFt .

Rendezvény háznak, lakodalmak szervezésé-
re alkalmas épület 800 nm-n, melegkonyhával 
és 8 szobás szálló résszel eladó. 30/4571-219.
Ár: 75 mFt

Csapókertben működő szépség szalonban 
11 nm-s helyiség bérbe kiadó körmösnek, 
masszőrnek, természetgyógyásznak vagy 
más hasonló tevékenységre. 30/4571-219. 
Ár: 30 eFt / hó rezsivel

Debrecen, Széchenyi u. 8. irodaházban iro-
dák parkolással, klímával, portaszolgálattal 
kiadók. 06-30/557-9616

Debrecen keleti iparterületén a Diósze-
gi út mellett 3300 nm-es ipari hasznosítá-
sú telek eladó. A telek 40%-a beépíthető, 
9.5 m magasságig, minden fajta tevékeny-
ségre alkalmas! Méretei 45x80 m. Ár:15.9M 
Tel:06706234024

Debrecen belvárosában 34 nm-es fodrász-
kozmetika stúdió eladó! Komplett fodrászat, 
elválasztott szolárium zuhanyzóval wc, külön 
helyiségben kozmetika! Nagyon szép állapo-
tú, hőszigetelt falazat, hőszigetelt ablakok, 
mért fűtés. Az üzlet rendelkezik ezekhez a 
tevékenységekhez szükséges összes enge-
déllyel! Az üzlet akár teljes berendezéssel is 
eladó! Ár:8.9M Tel:06706234024

Debrecen, belváros szívében 21 nm-es iro-
da, közvetlen utcafront kapcsolattal, tég-
la építésű, gázfűtéses kiadó. Az ingatlan 
szolgáltató, kereskedelmi tevékenységre is 
alkalmas! Ár:40.000 FT/hó+rezsi+kaukció 
Tel:06706234024

Debrecenben kiadó egy 14 nm üzlethelyiség. 
Az üzlet fodrász és kozmetikaként üzemelt 
több éven keresztül. Bérleti díj: 63.000/hó + 2 
havi kaució + rezsi)Tel: 0670-4333150

Debrecen belvárosának közelében, nagy múlt-
tal rendelkező, 250 m2-es presszó, 521 m2-es 
telekkel, kerthelyiséggel, gépkocsibeállási lehe-

tőséggel eladó. 24,9MFt 0620 516 6127

G A R Á Z S

Tanító utcai társasház alatti garázs kiadó. 

06-52/474-929

J Á R M Ű A L K A T R É S Z

Új-használt sport, túra, cross, supermoto 

motorgumik eladók! 06 30 6178593

A U T Ó

1996-os évjáratú Daewoo Nexia eladó. Irány-
ár: 150.000Ft. 06-30/931-6540

Skoda Fabia 1.2 fehér 2005.11.havi 84.000km 
légzsák, ködlámpa, szervokormány, szép  
állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető,
ár: 797.000ft, tel 20-2049079

Ford Focus C-Max Trend 1.6 diesel 2005. ABS, 
Klíma, szervokormány, 4 légzsák, cd-s autó-
rádió, 2 elektromos ablak, szép állapotban 
eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 1.297.000 ft,
tel 20-2049079

Ford Fusion 2005.05. havi 1.4 Trend BENZIN/
GÁZ Klíma, ABS, szervokormány, légzsák, Cd-
autórádió, szép állapotban eladó, cserélhető,  
ár: 897.000ft, tel 20-2049079

Volkswagen Golf V 2004. 05. havi 1.4 FSI Klí-
ma, ABS, szervokormány, légzsák, Cd-autórá-
dió, 2 elektromos ablak, szép állapotban eladó, 
cserélhető, ár: 1.297.000ft, tel 20-2049079

Elektromos Moped Elektra 6000 3 kerekű, 
újszerű állapotban, újszerű akkumulátor, index, 
világítás, hátramenet, eladó, ár: 157.000ft,
tel 20-2049079

Suzuki Ignis 1.3 DDIS 2004. 10. havi diesel ABS, 
Klíma, szervokormány, 2 légzsák, Cd-autórádió, 
2 elektromos ablak, szép állapotban eladó, cse-
rélhető, ár: 797.000ft, tel 20-2049079
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Megjelenik: Debrecenben, minden pénteken.

Lapzárta: kedd 17.00 óra
Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 

Kiadásért felelős: Fodor István ügyvezető
Szerkesztésért felelős: Csépes Attila

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 
Debrecen, Dósa nádor tér 10., Tel.: 52/525-404

Szerkesztőség székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.
E-mail: debrecen@szuperinfo.hu; www.szuperinfo.hu

A Szuperinfó fi zetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát a szerkesz-
tőség nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes 
engedélye nélkül a lapban megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!

Motorkerékpárt vásárolok hibásan 
is. Főként Simsont, illetve robogót. 
06-30/968-9295

Személyautókat, teherautókat vásárolok! Bár-
milyen érdekel! Azonnali készpénzfi zetéssel! 
Hívjon bizalommal!  0630/231-7750

Személygépkocsit és kisteherautót 3.5 t-ig 
keresünk bizományos értékesítésre ügyfeleink 
részére minimális közvetítési díjért, ugyanitt 
készpénzes felvásárlás. tel.20/9457777

Készpénzért vásárolnék személygépkocsit, 
kisteher gépkocsit, utánfutót,  1990-től , ban-
ki hitellel terheltet, és sérültet is ár:2.5 mft-ig
tel:20-2049079

R É G I S É G

Antik, új dísztárgyakat, porcelánokat, edénye-
ket, festményeket, képkereteket, hagyatékot 
vásárolok. 06-20/3222-011

Falitányérokat, porcelánokat, régi könyveket, 
festményeket, rézmozsarat, egyéb régiséget 
veszek. 06-70/6244-977

Dísztárgyakat, festményt, porcelánt, órát, 
könyvet, ezüstöt, hagyatékot műtárgybecsüs 
vásárol. 06-30/342-1855

Jelvényeket, kitüntetéseket, képeslapokat, 
hagyatékból, örökségből, költözésből maradt 
könyveket ill. hagyatékot örökséget vásáro-
lunk 06305269711

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK korrekt áron arany-
ékszert, porcelánokat, festményeket, szobrokat, 
órákat saját részre! Tel:20/5360-069

Készpénzért vásárolunk festményeket, régi 
bútorokat, ezüsttárgyakat, Herendi, Zsolnay 
porcelánokat, hagyatékot és borostyán éksze-
reket 50.000Ft-500.000Ft-ig.Villás Galéria 
Debrecen, Bem tér 2. Tel.: 52/456-600

Á L L A T

Előnevelt, vegyes hasznosítású csirke, ápri-
lis 2-től házhoz szállítással megrendelhető. 
06-52/361-689 16 óra után

3 Hetes előnevelt csirke rendelhető ingyenes 
házhoz szállítással!! 06303638074

N Ö V É N Y

Mályvacserje (Hibiscus) több színben kedvez-
ményes árban eladó. 52/322-510

Szőlőoltványok csemegék és borfajták terme-
lői áron eladók. Tel.: 06-30/273-2351

E G Y É B  E L A D Á S

Birkacsengőt, lócsengőket, marhakolompo-
kat, juhászkampókat, pitykéket, tanyaberen-
dezéshez régiséget, hagyatékokat vásárolok. 
Érd.: 06-30/979-9529

Indesit mosógép 25EFt, Luchnik varrógép 
szekrényes 12EFt. 06-70/535-6136

Kalodás tűzifa sorba rakva  Bükk, tölgy, 
gyertyán.1mx1mx1m Ár: 11500Ft/m3Ingyenes 
házhoz szállítással! Tel: 30/752-0961

Tartályok! 1000literes, kifolyócsapos, egy-
szer használt élelmiszeres tartályok szállítva 
is eladók. 06-20/424-5505

Tűzifa akció! Termékeink akác, tölgy, bükk 
Kaloda 80x80x130m ár: 11500Ft-14500Ft-ig 
Fuvarunkat 24 órán belül teljesítjük.Ömlesztett 
m3 ár: 15500 Ft-16500 Ft.Hívjon bizalommal! 
Tel.:30/333-0344 Tel.:30/351-1659

Tűzifa eladó-méteres szálakban-
(1x1x170) erdei m3-ben. Tölgy,- bükk,-
gyertyán,- akác 20.000 Ft/m3-től. Gyors, 
kiszállítás. +36-20/505-6029.

E G Y É B  K E R E S É S

Csónakmotort keresek megvételre. Üzem-
képtelen is érdekel. 06-30/5024-813

Dunnát, hagyatéki tollat veszek, Hívás-
ra megyek. Hétvégén is. Megbízhatóság! 
06-52/274-468,06-30/356-4569

LOMTALANÍTÁS! Megunt használati tár-
gyait ingyen elszállítom! Bútor-ruha stb. 
06-20/377-4388

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, 

élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt, CO 

hegesztőt, műszerészesztergát, marógé-

pet, kompresszort, invertert, kis gépeket. 

0670/624-5475

S Z O L G Á L T A T Á S

Cserepes lemeztetők készítése akár bontás 

nélkül a palára is. Palatetők átfedése bitume-

nes zsindellyel. Lapostetők hő-és vízszigetelé-

se. Csatornázás, Kéményrakás. 15% kedvez-

mény. Ingyen árajánlat! www.lackoteto.5mp.eu

T:06-70/591-9739

312314

ÁRUSZÁLLÍTÁST, KÖLTÖZTETÉST 
vállalok OLCSÓN, GYORSAN 

a hét minden napján, az ország 
bármely pontjára, külföldre is. 
www.koltoztetesdebrecen.hu 

06-20/953-9626

Asztalos munkák vállalása (konyha-, iroda-, 
egyedi bútor, nyílászárók, lépcső, kerítés, elő-
tető! Laminált parkettázás! Gipszkartonozás! 
Ingyenes felmérés! Tel.: 20/9620720

Kertépítés, kertkarbantartás, tervezés, gépi 
földmunka, automata öntözőrendszer telepí-
tése, javítása. Tel.: 06-30/449-7849

Csempézést, járólapozást, fürdőszobák, tera-
szok burkolását, laminált parkettázást, tér-
kövezést, festést vállalunk rövid határidővel. 

06-30/681-2932, 06-20/356-2194

Cseréptető, palatetők bontás nélküli 
átfedése bitumenes zsindely ráolvasz-
tással. Tetők mosása, javítása, impreg-
náló felújítás, kémények bontása, javítá-
sa. Bádogosmunkák. Tavaszi előjegyzők-
nek 30% kedvezmény. 06-30/712-3457,
06-20/3380-366

Épületszerviz! Palatetők bontás nélküli 
felújítása, tetőfedés. Kémények bontá-
sa, átrakása, homlokzatok, födémek szi-
getelése, műanyag ablak, ajtók cseréje. 
Kőművesmunkák. 06-20/471-3469

Festést, mázolást, tapétázást vállalok. Kis 

munkák érdekelnek! Tel: +36-20-622-5660

FÜRDŐKÁDAK bontás nélküli felújítása, 
gépi eljárással, gyári színekkel, garan-
ciával. 06-30/529-0074

JÓSLÁS, ÁTOKLEVÉTEL, ENERGIA-
GYÓGYÁSZAT, LAKÁSTISZTÍTÁS, SZEL-
LEMKOMMUNIKÁCIÓ, NEMZETKÖZILEG 
ELISMERT! PÉNTEKENKÉNT DEBRECEN-
BEN 06202170242

Kertész szakember kerttervezést, kertépí-
tést, gyepszőnyegezést, füvesítést, metszést, 
lemosó-permetezést, elhanyagolt kertek rend-
betételét vállalja. 06-30/663-9379

384512

REDŐNY JAVÍTÁSREDŐNY JAVÍTÁS
Leszakadt, elromlott a redőnye?

Ne csináljon gondot belőle, bízza szakemberre!
Redőnyjavítás, gurtnicsere, akár hétvégén is.

30/535-553230/535-5532
K-roy ÁrnyékolásK-roy Árnyékolás

Kőműves, belső átalakítást, járdakészítést 
megegyezéssel vállal. 06-20/3375-601, 
52/405-038

Kőműves mester brigádjával vállal minden-
nemű kőműves, festő, burkolómunkálatokat. 
Anyaggal A-Z-ig. Továbbá vizes, salétromos 
falak felújítását. 06-30/364-0330

Kőművesmunkát vállalunk! Kémény rakás, 
kúpás kenés, kisebb-nagyobb átalakí-
tás, burkolás, festés. Tel: 06-70/775-0258, 
06-30/247-0258

Lapostető hő-víz szigetelés, bádogos, ács 
munkák palatetők mosása, bontás nélküli 

szigetelése 70/5669101

Palatető bontásnélküli felújítása színes, 
mintás, bitumenes zsindellyel. Ingyenes 
árajánlatkészítés. Akció -10%. 06-30/229-
2206, www.palatetofelujitasjavitas.hu

Redőnyjavítás, redőny készítés! Gurtnicsere 
akár még ma! Péter úr! 06-20/ 233-8211!

Szobafestést, mázolást, tapétázást, laminált 
parkettázást vállalok. Tisztességes munka-
végzéssel, normál áron. 06-70/631-1550

TAKARÍTÁST vállalunk magánlakás-
okban, irodákban és telephelyeken!
Tel: 30 6332 640

TETŐÁSZ!! Beázások megszüntetése. 
Régi palatetők, cseréptetők bontás nél-
küli átfedése (zsindely, cserepeslemez, 
cserép), kémények bontása, rakása, 
csatornák cseréje, külső homlokzatok 
hőszigetelése, színezése, előtetők készí-
tése. 30/52-90-074

WWW.XABLAK.HU Nyílászárók széles választéka (pl. 
120x150 cm: 29.500Ft) Tel: 06-70/360-9538

P É N Z

Szabadfelhasználású hitel, adósságrende-
zőhitel ingatlanra, hitelkiváltás, kezes nélkül, 
előzetes banki költség nélkül. Függő ügynök , 
THM: 5%-10,2 %, Regszam :0040600476843, 
06306358080

Sürgősen készpénzre van szüksége, akkor 
vegyen fel hitelt tehermentes autójára 2 napon 
belül, személyre szabott hitelek. Ameny-
nyiben eladná autóját készpénzért megvá-
sároljuk. Függő képviselő (Merkantil Bank), 
reg.szám: 12571848 Tel.06-20-913-4012, 
52/457-777

Á L L Á S

Ausztriai Nightclub hostess munkára keres csi-
nos fi atalokat 19 éves kortól, top keresettel.
Tel.: 00-43-664-599-96-95, 06-30-313-35-16.

Betanított dolgozókat keresünk kiemelt bére-
zéssel mosonmagyaróvári és győri munkahe-
lyünkre. Szállás, étkezés, utazás biztosított. 
06-70/354-9321

395004

Ebesi telephelyünkre azonnali kezdéssel keresünk

KAMERARENDSZEREK ÉS GYORSKAPUK

SZERELÉSÉBEN JÁRTAS MUNKATÁRSAT KERESÜNK.
Alkalmazotti munkaviszony, egyéb juttatások.

Jelentkezés a 30/411-35-24 telefonon.

CO hegesztőket és lakatosokat keresünk balmaz-
újvárosi munkahelyre. Tel: 06-20/320-5229

CO hegesztőket és lakatosokat keresünk vámos-
pércsi munkahelyre. Tel: 06-20/320-5229

Dániába keresünk tapasztalattal rendelke-
ző mezőgazdasági munkásokat, traktoroso-
kat, tehenészeket, sertésgondozókat (háztáji 
vagy üzemi tapasztalattal). Alap angol nyelv-
tudás feltétel. Jelentkezés: 06(70)949-0400, 
adrienn.paloczy@andreasagro.com www.
andreasagro.com

Ebesre férfi  takarító kollégákat keresünk.
Tel: 06-30/202-7905

Győri munkahelyre targoncásokat és CNC-
seket felveszünk. Szállás ingyenes, utazást 
térítünk. Tel.:06-20/494-1044

Juh és szarvasmarha mellé egyedülálló sze-
mélyt keresek Dunántúlra. Utaztatást válla-
lom. 06-30/929-5635

Kézbesítőt keresek hajnali munkavégzésre a 
Homokkertben, és a Boldogfalvikertben. Érdek-
lődni a brigitta.bocsi@russmedia.hu-n vagy a 
+36209589931-es telefonszámon lehet.

Mikepércsi telephelyünkre lakatos csapat-
ba és telephelyi munkákra munkatársakat 
keresünk lakatos, segédmunkás, kézi és gépi 
anyagmozgató munkakörbe, teljes munkaidő-
be és egy fő karbantartó munkatársat 4 órás 
munkarendbe. 06-20/350-8343

Nyílászárók értékesítésére és beépítésére 
keresünk tapasztalattal rendelkező munka-
társat. Fényképes önéletrajzot: info@xablak.
hu e-mailre várunk.

SZABOLCS megyébe hegesztő lakatosokat és 
CO-hegesztőket keresünk azonnali munka-
kezdéssel. Versenyképes fi zetés, túlórázási 
lehetőség. Szállás, előleg biztosított. Feltétel: 
önálló munkavégzéshez szükséges rajzolva-
sás, józan élet. 06/70-677-0490.

Tetőfedésben jártas munkatársakat kere-
sek folyamatos munkára ácsot és tetőfedőt. 
06-30/712-3457

213.000 Ft bruttó fi zetés, ingyen szállás, elő-
leg megoldott. Sárvárra betanított munkásokat 
keresünk több műszakos munkarendbe. Érd.: 
06-20/224-0242, 06-30/791-0950

M U N K A H E L Y E T  K E R E S

Környezetmérnök és ADR-tanácsadó 15 év 
tapasztalattal állást keres. 06-30/279-1019

Szakápoló gondozói, ápolói munkát keres. 
Érd.: 06-20/441-1115

O K T A T Á S T  V Á L L A L

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pin-
cér, Vendéglátásszervező-Vendéglős, Vendég-
látó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam. 
06-70/524-6166. www.oktatohazkelet.hu
(E-000937/2014/A001-A011)

Érd.: +36-20/203-4780 

www.kinaigyogymod.hu

e-mail: yinyangokt@gmail.com

Akupunktúra • Füladdiktológia

Akupresszúrás meridiánmasszás

Pulzus-és Nyelvdiagnosztika

Kínai gyógynövényismeret

Moxa-, köpöly-, gyertyaterápiák

Refl exológia

12 féle képzés közül választhat:

D E B R E C E N B E N
a 2017. április 2-án induló tanfolyamon!

TANULJON

Dr. WANG
KÍNAI ORVOSTÓL

391013

Cukrász, szakács, diétás szakács tanfolyam 
indul kedvezményesen. 30/633-0073, www.
forba.hu. Nyvsz: E-000645/2014.

Dajka, kisgyermek gondozó-nevelő, óvodai 
dajka. Érd.: 06-30/633-00-73, www.forba.hu.
Nyvsz: E-000645/2014

Élelmiszer, vegyiáru eladó +Boltvezető tan-
folyam indul Debrecenben nagy kedvezmény-
nyel március elején. tel: 70 209 2007 www.
alacritas.hu

Gépírótanfolyam, hogy gyorsabban, pon-
tosabban kezelje a számítógépét. Számí-
tástechnikai tanfolyam felhasználói szinten.
Tel: 52/311-003. Nysz: 09-0271-04

Ingatlanközvetítő tanfolyam indul kedvez-
ményesen. 06-30/633-0073, www.forba.hu.
Nyvsz: E-000645/2014.

Kézápoló és műkörömépítő, lábápoló tanfo-
lyam indul kedvezményesen. 06-30/633-0073, 
www.forba.hu. Nyvsz: E-000645/2014.

Adja fel apróhirdetését újságunkban

KIEMELÉSSEL!
Válasszon 4 lehetőség közül! 

Sárga háttér
500 Ft/alkalom
S
5

Fekete keret
500 Ft/alkalom
F
5

Negatív
500 Ft/alkalom5

Piros keret
500 Ft/alkalom5

S
5 55

Renault Megane Limousine 1.4 benzin 2006. 
09. havi bordó metál ABS, Klíma, szervokor-
mány, légzsák, cd-s autórádió, 2 elektromos 
ablak, szép állapotban eladó, cserélhető, hite-
lezhető, ár: 1.097.000ft, tel 20-2049079

Nissan Micra 1.0 benzin 1999.04. havi zöld 
riasztó, szervokormány szép  állapotban eladó, 
cserélhető, ár: 257.000ft, tel 20-2049079

Renault Megane Berline 1.4/16v benzines 
2003.12. havi 102.000km ABS, Klíma, szer-
vokormány, 4 légzsák, Cd-autórádió, 4 elekt-
romos ablak, szép állapotban eladó, cserélhe-
tő, ár: 897.000ft, tel 20-2049079

Suzuki Liana 1.6 GLX 2004. 04. havi 1. tulaj 
szervizkönyv, ABS, szervokormány, 2 légzsák, 
autórádió, 4 elektromos ablak, szép állapotban 
eladó, cserélhető, hitelezhető, ár: 699.000ft,
tel 20-2049079

Suzuki Ignis 1.3 benzines, 2003-05, szervó-
kormány, központizár, légzsákok, elektromos 
ablak, elektromos tükör, ülésmagasság állí-
tás, szervizkönyv, eladó, cserélhető, hitelez-
hető ár: 599.000 ft  tel 20-2049079

Ford Focus 1.4 benzin 2005. 07. havi első 
tulajdonostól, szervizkönyves, sérülésmen-
tes, KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elekt-
romos ablak, szervokormány, szép megkí-
mélt állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető
ár: 997.000 ft, tel 20-2049079

395005

Használt autóbusz 
értékesítése

Újtikos Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

értékesítésre meghirdeti 
a tulajdonában lévő,

20 férőhelyes üzemképes 
Iveco Daily 40 c30 
típusú gépjárművet. 

További információ:
www.ujtikos.hu

Ford Fiesta 1.3 benzines 2005.09.havi Klí-
ma, szervokormány, 2 légzsák, autórádió,  
központizár, eladó, cserélhető, hitelezhető,  
ár: 797.000ft, tel 20-2049079  

BMW 316I 2004.03. havi 1.6 benzin  első 
tulajdonostól, szervizkönyves, sérülésmen-
tes, KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elekt-
romos ablak, szervokormány, szép megkí-
mélt állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető
ár: 1.397.000 ft,  tel 20-2049079  

Toyota Yaris 1.0 Ice 2006. 07. havi első tulajdo-
nostól, szervizkönyves, KLÍMA, ABS, Légzsák, 
Centrálzár, elektromos ablak, szervokormány, 
szép megkímélt állapotban eladó, cserélhető, 
hitelezhető ár: 1.397.000 ft, tel 20-2049079  

Suzuki Ignis 1.3 benzines  2005. évjárat 
KLÍMA, ABS, Légzsák, Centrálzár, elektro-
mos ablak, szervokormány, szép megkímélt 
állapotban eladó, cserélhető, hitelezhető
ár: 697.000 ft,  tel 20-2049079  

Citroen Xsara Picasso 2005.07.havi 1.6 ben-
zin/gáz  szervizkönyv KLÍMA, ABS, Légzsák, 
Centrálzár, elektromos ablak, szervokormány, 
szép megkímélt állapotban  eladó, cserélhető, 
hitelezhető  ár: 997.000 ft,  tel 20-2049079  

Peugeot 106 1999.03. 1.0 benzin havi 90.000 
km kékmetál Centrálzár, szép megkímélt álla-
potban eladó, cserélhető,   ár: 297.000 ft,
tel 20-2049079

J Á R M Ű K E R E S É S

AUTÓBONTÓBA VÁSÁROLOK KELE-
TI-NYUGATI AUTÓT 5-30Ft/kg áron, 
ELSZÁLLÍTÁSSAL. +36-30/219-2182

Autófelvásárlás! Állapot és kortól függetlenül 
azonnali készpénzfi zetéssel! 06706255878

AUTÓJÁT KÉSZPÉNZÉRT azonnal megvá-
sároljuk (legyen hiteles, sérült)  piaci áron 
márkától-kortól függetlenül! Korrekt, gyors 
ügyintézés. Ár: 3 MFt-ig Tel: 20/535-6989, 
20/536-0069
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Március 10.
10.00 óra
Zenebölcsi
Debreceni Pagony

17.00 óra
Molnár Tiborné Király 
Zsiga-díjas hímző
népi iparművész kiállítása
Tímárház-Kézművesek Háza 
Debrecen

19.00 óra
Tribute Farsang Debrecen 
Kmk Slipknot by 
Slipchaos, Metallica by 
Scary Guyz
Roncsbár - Debrecen

20.00 óra
Hegyalja Folk koncert
Club Akusztik
Ifj úsági Ház Debrecen

20.00 óra
Firkin - St.Patrik Nap 
koncert
Kaptár Klub - Debrecen

21.00 óra
Nehonhal koncert
Incognito Club - Debrecen

Március 11.
09.00 óra
II. Debreceni 
Édességfesztivál és vásár
Debrecen Plaza

10.00 óra
Festősuli a Színes Időm 
Alkotóműhelyben
Téma: Az a csodálatos 
pasztell - 1. rész
Debrecen

17.00 óra
DrMáriás kiállítása a 
Modemben
Debrecen

19.00 óra
Willy Russel: Shirley 
Valentine
Horváth Árpád 
Stúdiószínház Debrecen

20.00 óra
Rózsazsín Pittbull Gate 69 
Astral Dog koncert
Kaptár Klub  Debrecen

20.00 óra
Belmondo 
Nagyerdei Víztorony 
Debrecen

20.00 óra
Ganxsta Zolee és a Kartel
Roncsbár Debrecen

20.30 óra
Live Electris Bluex - Kék 
Kód Blues Band
Incognito Club Debrecen

Március 12. 
16.00 óra
Fürdik a holdvilág nótaest
Lovarda Debrecen

Március 13.
19.00 óra
10 éve Big Band - a 
Debrecen Big Band és 
vendégeinek jubileumi 
koncertje
Kölcsey Központ
Debrecen

Március 14.
19.00 óra
DELTA buli
Lovarda Debrecen

20.30 óra
Skafunderz 14. 
születésnapi koncert
Roncsbár  debrecen

23.00 óra
Peter Makto & Dj Németi
Butiq Debrecen

Március 16.
19.00 óra
Ki viszi át ... - Szirtes 
Edina Mókus koncertje
Kölcsey Központ Debrecen

Március 17.
19.00 óra
Tördelős - a 
Dresch Quartet 
lemezbetmutató 
koncertje
Apolló mozi Debrecen

19.00 óra
ROAD / Túlzó Kámfor 
Tour - koncert
Roncsbár Debrecen

20.00 óra
Odett koncert
Nagyerdei Víztorony 
DebrecenTribute Farsang Ganxsta Zolee és a Kartel

Nehonhal koncert

Kisgyermek gondozó-nevelő tanfolyam indul. 
Érd.: 06-30/633-00-73, www.forba.hu. Nyvsz: 
E-000645/2014

Óvodai dajka, pedagógiai- és családsegítő munka-
társ, gyógypedagógiai segítő munkatárs és kisgyer-
mekgondozó, -nevelő képzés indul áprilisban Deb-
recenben. Érd.: Poliforma Kft. Dr.Kelemenné 06/20-
393-7586, 06/52-280-335 E.sz.:000850/2014

Szociális gondozó és ápoló tanfolyam indul ked-
vezményesen. 30/633-0073, www.forba.hu.
Nyvsz: E-000645/2014

O K T A T Ó T  K E R E S

Angol nyelvű korrepetálót keresek 2 éves gye-
rek mellé. 06-30/411-3340

T Á R S K E R E S É S

Belevaló szöszi ismerkedne. 06-20/536-3175

Debreceni 40 éves dekoratív hölgy ismerked-
ne bármikor. 06-20/280-1538

Dekoratív fekete hölgy Debrecenben ismer-
kedne. 06-30/232-1381

Dekoratív nőies lány ismerkedni szeretne. 
06-30/743-1047

Hosszú fekete hajú fi atal nő partnert keres. 
06-30/634-9650

Igazán nőies szőke hölgy ismerkedne. 
06-70/642-8559

Magas és csinos diáklány partnert keres. 
06-70/300-8081

Mosolygós szőke 40-es hölgy ismerkedne 
Debrecenben. 06-30/831-5153

Szép arcú bájos pici lány Debrecenben ismer-
kedne. 06-70/592-9677

Szép arcú fi atal lány partnert keres. 
06-30/889-7891

Társkeresés azoknak, akik komolyan gondol-
ják. „Éden” 52/311-003

Törékeny cserfes lány ismerkedne. 
06-30/889-7670

Vonzó vörös fi atal lány partnert keres. 
06-30/451-2544

38 éves, szép arcú hölgy úriemberrel ismerkedne. 
Minden megoldás érdekel. 06-30/265-6432

40-es szép arcú hölgy úriemberrel ismerkedne. 
Minden megoldás érdekel. 06-30/359-7216

MENETREND
Hétvezér megállóhelyről: 

10.10; 13.40
Hármashegyaljáról: 

12.00; 15.15

További információk:
52/417-212

30/210-05-45
30/490-82-12
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MINDEN SZOMBATON 
à la carte ételeink árából 

15% kedvezményt 
adunk!

Zenés szombati 
vacsoraest 
a Malom Étteremben 
Minden szombaton 
kellemes zenével 
várunk minden 
kedves vendéget.

Zenél:

onnn 

Asztalfoglalás szükséges:
52/688-668, 30/784-07-11

Debrecen, Böszörményi út 1.
E-mail: malometteremdb@gmail.com 

MINDDEN SZOMB

Zennél:Z
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16 2017. március 10.

OKJ SPORTEDZŐ
TANFOLYAM

8 hónapos – 100 sportágban

LYAM

06/20-917-879006/20-917-8790
Db. Mester u. 1 sz.Db. Mester u. 1 sz.
www.sportedzoitanfolyam.huwww.sportedzoitanfolyam.hu
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Érdeklődni:
www.barnabau.hu

Tel.: 52/416-297 • 30/273-4770

18 lakásos

társasházban

MÉG 4 LAKÁS ELADÓ

a Hatvani kertben az Ipoly utcán.

Lakások: 50-83 m2-ig. Földszinti lakások

magánkerttel, Penthause 100 m2-es terasszal.

Kezdés: 2016. 09. 20. • Átadás: 2017. 09. 30.
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Tel.: 06-20/663-6240, 06-20/433-3812

FÉRFIÖLTÖNY-SZAKÜZLET
Debrecen, Kossuth u. 21.

Tel.:T

Vőlegényi öltönyök
alkalmi és utcai viseletre

nagy választékban kaphatók!

Vőlegényi öltönyök

Végzős diákok fi gyelem! 
Szalagtűzésre, ballagásra öltönykészítést 

méretre szabva vállalunk 
(ÁR AZ ANYAG MINŐSÉGÉTŐL FÜGGŐEN) 

Méretre igazítás INGYENES!
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H A L L Ó K É S Z Ü L É K  S Z A L O N
Debrecen, Piac u. 70–72. Tel.: 06-30/633-1916

H-Ear Kft.

Kamatmentes részletfizetési lehetőség!

KÍNÁLATUNK: � Ingyenes orvosi vizsgálat

     és szaktanácsadás

� Elemek és tartozékok

� Fülillesztékek és

     uszodai füldugók

� Minőségi fülmögötti

     és „rejtett” hallójárati

     digitális hallókészülékek

� Próbahordási lehetőség

N
916

őség!őség!

30 db vásárlás után 1.530 Ft megtakarítás!
2017. március 10-től a készlet erejéig!

       

30 db vásárlás után 1.530 Ft megtakarítás!
2017 március 10 től a készlet erejéig!

E L E M V Á S Á R L Á S I

A K C I Ó !

Road Service Kft.
4032 Debrecen, Böszörményi út • Tel.: 52/502-600  |  5300 Karcag, Gyarmati út • Tel.: 59/500-050

www.roadservice.hu                         toyotaroadservice

Haszonfém Kft.
Db. Szabó Kálmán u. 20.

52/425-847,

0620/533-8654

Újfehértó, Kossuth u. 11.

42/298-164,

0670/501-3057

Haszonvas Bt.
Db. Gázvezeték út 135

52/474-399

Nyitva: H.-P.: 08.00–16.00-ig.

as BtBtBtBtBtBtBtttt.
ék út 135

Zártszelvények, szögacélok,

csövek, polikarbonátok

nagy választékban.

Zá

csö

nag

OLCSÓ
ZÁRTSZELVÉNYEK

Első-másodosztályban

20x20x2-100x100x4

A készlet erejéig!
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